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AGM 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

วันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ หองวีนัส 3-4 อิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอลล 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี 

เลขที่ 99 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562   1 

 

ท่ี CSS.AMD.009/2562 

        วนัท่ี 22 มีนำคม 2562 

เร่ือง เชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 

เรียน ผูถื้อหุน้  

 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1) รำยงำนประจ ำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) 

 2) สรุปขอ้มลูทำงเงินจำกรำยงำนประจ ำปี 2561 

 3) ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 

 4) เอกสำรขอ้มลูประกอบกำรประชุมวำระท่ี1-8 ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมในครั้งน้ี 

 5) หลกัฐำนท่ีตอ้งใชใ้นกำรแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุม ขัน้ตอนกำรลงทะเบียนและขัน้ตอนกำรออกเสียง

ลงคะแนน และกำรนับคะแนนเสียง 

 6) ขอ้บงัคบัของบริษัทเฉพำะท่ีเกี่ยวกบักำรประชุมผูถื้อหุน้ 

 7) หลกัเกณฑ ์วิธีปฏบิติัในกำรเขำ้ร่วมประชุม กำรมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ร่วมประชุม กำรออกเสียงลงคะแนน   

พรอ้มทั้งหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

 8) ขอ้มลูกรรมกำรอสิระท่ีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 

 9) กำรใชร้หสัคิวอำร ์(QR Code) ส ำหรบัดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำปี 2561 

 10) แบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำปี (รูปเล่ม) 

 11) แบบฟอรม์ค ำถำมส ำหรบัวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562  

 12) แผนท่ีตั้งสถำนท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 
  

 ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ก ำหนด       

วนัประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ในวันศุกร์ ท่ี 26 เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งวีนัส 3-4 อำคำร       

อิมแพคเอ็กซิบิชัน่ ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี         

เพื่อพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆตำมระเบียบวำระพรอ้มดว้ยควำมเห็นของคณะกรรมกำรดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม      

ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบั

หนังสือเชิญประชุมน้ี 
 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2561 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น เพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน      

ของบริษัทในรอบปี 2561 ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี 2561 สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:   เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน   

ประจ ำปี 2561 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ซ่ึงได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ     

ของบริษัทและไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตแลว้ 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:   เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมติัจดัสรรก ำไรเป็น  

เงินส ำรองตำมกฎหมำยและจ่ำยปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวด  6 เดือนหลังของปี 2561 ตั้งแต่    

วันท่ี 1 กรกฎำคม 2561 – วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 โดยอนุมัติจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุ ้นละ       

0.06 บำท ในมลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 70,544,345.34 บำท 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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  อย่ำงไรก็ดี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้ง ท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 8 สิงหำคม 2561 ได้มี       

มติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 โดยจ่ำยเป็นเงินสด   

ในอตัรำหุน้ละ 0.06 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 70,544,345.34 บำท ดงัน้ัน เมื่อน ำเงินปันผลระหว่ำง

กำลดังกล่ำวมำรวมกบักำรจ่ำยปันผลในครั้งน้ี จะคิดเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน

ทั้งส้ิน 141,088,690.68 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 82.38 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ

บริษัทในปี 2561 ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏ ในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมน้ี 

  ทั้งน้ีหำกท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้ประจ ำปี 2562 มีมติอนุมัติใหจ้่ำยปันผลตำมท่ีคณะกรรมกำร  

บริษัทเสนอ โดยก ำหนดให ้วันก ำหนดรำยช่ือผู ้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) คือวันท่ี 8 พฤษภำคม 

2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2562  
 

วาระที่ 5 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: เห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง นำยโอภำส ติยวฒันำ

โรจน์ นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์  รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์  และดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์ 

กรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหน่ึง ตำมท่ีคณะกรรมกำร

สรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล  ไดเ้สนอแนะ ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีน ำส่งมำ

พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2562 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:   เห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทน       

ใหแ้ก่กรรมกำรในปี 2562 เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บำท ซ่ึงลดลงรอ้ยละ 10 จำกปี 2561      

ตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลไดเ้สนอแนะ ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏ     

ในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2562 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: เห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งนำงสำวกรองแกว้ 

ลิมป์กิตติกุล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5874 หรือนำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน ผู ้สอบบัญชี รับอนุญำต       

เลขท่ี 3930 หรือนำยณฐัวุฒิ สนัติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 5730 แห่งบริษัท ส ำนักงำน  อีวำย จ ำกดั 

เป็นผูส้อบบัญชีในปี 2562 โดยก ำหนดค่ำสอบบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 2,905,000 บำท ซ่ึงเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 3.6 

จำกปี 2561 ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอแนะ ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบั

หนังสือเชิญประชุมน้ี 
 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 

 ตำมท่ีบริษัทฯ ไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในกำรเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้และกำรเสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมกำร     

รำยใหม่เป็นกำรล่วงหน้ำตั้งแต่วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 ถึงวนัท่ี 15 มกรำคม 2562 ซ่ึงปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอเร่ือง

เพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้เพิ่มเติม หรือเสนอแต่งตั้งกรรมกำรรำยใหม่แต่อยำ่งใด จึงไม่มีกำรบรรจุวำระเพิ่มเติมท่ี

เสนอโดยผูถื้อหุน้ในปีน้ี ทั้งน้ีบริษัทฯไดก้ ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 

(Record Date)วนัท่ี 12 มีนำคม 2562  

 จึงเรียนเชิญผู ้ถือหุ ้นโปรดเขำ้ร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนท่ีดังกล่ำวขำ้งต้นโดยพร้อมเพรียงกัน          

โดยปฏิบติัตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุม กำรมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ร่วมประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนน 

ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 

                   ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

                (นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์) 

                                ประธำนกรรมกำร  



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562   3 

 

วาระที่ 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 

2561 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

บริษัทฯไดจ้ดัใหม้ีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2561ระหว่ำงเวลำ10.00–12.00 น.       

ณ หอ้งจูปิเตอร์ 4-5 อำคำรอิมแพค ชำเลนเจอร์ เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด           

จงัหวดันนทบุรี ตำมรำยงำนกำรประชุมท่ีน ำส่งมำพรอ้มน้ี ซ่ึงไดบ้นัทึกถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริง พรอ้มทั้งท ำกำรเปิดเผยขอ้มลู

ใหแ้ก่กระทรวงพำณิชยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภำยในก ำหนดตำมกฎหมำยท่ีเกี่ ยวขอ้งและไดเ้ผยแพร่ขอ้มูล     

บนเว็บไซตบ์ริษัทฯ (www.cssthai.com) และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนล่วงหน้ำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแลว้เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไดท้ ำกำรบันทึกไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้น

เห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 

2561 ดงักล่ำว 

 

การลงมติ 

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใช้คะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนท่ีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่ำงหำกเป็นเสียงช้ีขำด 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2561 

ของ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น.  

ณ หอ้งจูปิเตอร ์4-5 อาคารชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี  

เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 

------------------------------------------------------- 

กรรมการของบริษทัท่ีเขา้รว่มประชุม มีจ ำนวน 10 คน(กรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 10 คนคิดเป็นรอ้ยละ 100) 

(1) พลต ำรวจตรี ดร.สุพิศำล  ภกัดีนฤนำถ  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรบริษัท 

(2) นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์  กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   

ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

(3) นำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนโทรคมนำคม 

(4) นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี  กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนธุรกิจผลิตภณัฑ ์

(5) นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ กรรมกำร กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน 

และบรรษัทภิบำล กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี 

(6) นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข  กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรจดักำรและเลขำนุกำรบริษัท 

(7) รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

(8) นำยฉฐัภูมิ  ขนัติวิริยะ  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล  

และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(9) รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  

(10) ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
 

ผูส้อบบญัชี จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั ที่เขา้ร่วมประชุม มีจ ำนวน 1 คน ดงัน้ี  

1. นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 5874                               

            

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั อินเทลลิเจน้ท ์พารท์เนอร ์จ  ากดั ที่เขา้รว่มประชุม จ ำนวน 1 คน ดงัน้ี 

1. นำยธญัพงศ ์  ล้ิมวงศย์ุติ         

 

ตวัแทนในการท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และตรวจนบัผลคะแนนเสียง 

1. บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 

 

ตวัแทนจาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย คือ นำยปรีชำ จินตนำนนท ์

                                   

เริ่มการประชุมเวลา 10.02น. 
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 พลต ำรวจตรี ดร.สุพิศำล ภักดีนฤนำถ ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุม และได้มอบหมำยให้

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดและจ ำนวนของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและช้ีแจงเร่ืองกำรลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ ดงัน้ี 

ก่อนเร่ิมกำรประชุม เลขำนุกำรท่ีประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ำ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม    

ผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 12 มีนำคม 2561 น้ัน มีจ ำนวนผูม้ีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 10,006 รำย จ ำนวนหุน้ท่ี

จ ำหน่ำยทั้งหมด 1,175,739,089 หุน้ และในกำรประชุมครั้งน้ีมีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ ำนวน 30 รำย ถือหุน้

รวม 355,777,459 หุ ้น ผู ้รับมอบฉันทะ จ ำนวน 23 รำย ถือหุ ้นรวม 124,528,967 หุ ้น รวมทั้งส้ินจ ำนวน 53 รำย     

จ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ ำนวนหุน้ 480,306,426 หุน้ หรือรอ้ยละ 40.85 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้

ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ตำมมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และตำมขอ้บังคับของบริษัทขอ้ท่ี 21.          

ไดก้ ำหนดใหใ้นกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจำกผู ้ถือหุน้ (ถำ้มี) เขำ้ประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ำ        

25 คน และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็นองค์

ประชุม ดังน้ัน จำกจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุมและจ ำนวนหุน้ดังกล่ำว ซ่ึงเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำย                

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่ำครบองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้  

ก่อนจะเร่ิมพิจำรณำตำมระเบียบวำระกำรประชุม เลขำนุกำรกำรประชุมได้ช้ีแจงหลักเกณฑ์ในกำรออกเสียง

ลงคะแนนดงัน้ี 

1. ตำมท่ีบริษัทฯได้เปิดโอกำสและใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น

กรรมกำรและเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหน้ำ โดยเผยเพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันท่ี 19 ตุลำคม 

2560 ถึงวนัท่ี 25 มกรำคม 2561 ซ่ึงปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอเร่ืองดงักล่ำว ดังน้ันจะด ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นไป

ตำมขอ้บงัคบัของบริษัท โดยเรียงตำมล ำดบัวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนแลว้ 

2. ตำมท่ีบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย         

เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดส่้งค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนำคม 2561 ถึงวนัท่ี 20 เมษำยน 2561 ซ่ึงปรำกฏว่ำ    

ไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำ 

3. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทไดก้ ำหนดใหใ้นกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  

4. หำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดประสงคจ์ะซกัถำม หรือตอ้งกำรใหก้รรมกำรหรือผูบ้ริหำรช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้

แจง้ช่ือและซกัถำมเมื่อน ำเสนอจบในแต่ละวำระ หรือเมื่อพิจำรณำครบทุกวำระแลว้ 

5. ผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวำระใด หำ้มมิใหอ้อกเสียงในวำระน้ัน หรือบริษัท อำจเชิญใหผู้ถื้อหุน้

ดงักล่ำว ออกจำกท่ีประชุมไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวในวำระน้ัน ๆ อย่ำงไรก็ตำมในเร่ืองของกำรอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรผูถื้อหุน้    

ทุกท่ำนสำมำรถลงคะแนนไดโ้ดยไม่ถือว่ำมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 

และเพื่อไม่ใหเ้ป็นกำรเสียเวลำอนัมีค่ำของทุกท่ำน ประธำนฯ จะเรียนถำมในทุก ๆวำระ ว่ำจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรือ      

งดออกเสียงหรือไม่ ถำ้ไม่มีผูใ้ดคดัคำ้นหรืองดออกเสียง ประธำนฯจะสรุปวำระน้ัน ๆว่ำทุกท่ำนมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตำมท่ี

ประธำนฯ เสนอ 

แต่ถำ้มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ประธำนฯ จะขอใหท่้ำนท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนน    

ในบัตรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให ้โดยกำเคร่ืองหมำยถูก  ลงในกรอบสี่เหล่ียม ในช่องท่ีท่ำนตอ้งกำร พรอ้มทั้งลงลำยมือช่ือและ

ขอใหท่้ำนชูมือขึ้ น เพื่อใหพ้นักงำนของบริษัทไปเก็บบตัรเพื่อมำนับคะแนน 

ส ำหรบัท่ำนท่ีไม่คดัคำ้นหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่ำท่ำนอนุมติัตำมวำระท่ีเสนอและไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัร

ลงคะแนน บริษัทจะน ำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงน้ัน หกัออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขำ้ร่วมประชุม 

หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ        

ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมำแล้ว บริษัทไดท้ ำกำรรวบรวมและบันทึกคะแนนไวใ้น

คอมพิวเตอรแ์ลว้ ท่ำนท่ีรบัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก และส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะแต่ไม่ได้

ระบุถึงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมวิธีกำรท่ีแจง้ไปแลว้ 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562   6 

 

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมำภิบำลท่ีดีของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในวำระกำรพิจำรณำ

เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกจำกต ำแหน่งตำมวำระน้ัน ขอใหท่้ำนผูถื้อหุน้ทั้งท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย           

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณำลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหไ้ปและส่งใหพ้นักงำนของบริษัทไปเก็บเพื่อมำนับ

คะแนน ทั้งน้ีบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งใหแ้ก่พนักงำนภำยหลงัจำกเสร็จสิ้ นวำระกำรประชุมน้ัน ๆ 

เลขำนุกำรกำรประชุมจะเป็นผูแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทรำบถึงผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยผลคะแนนเสียงท่ี

นับได ้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยกำรมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวำระจะ

ใชจ้ ำนวนหุน้ของผูเ้ขำ้ประชุมล่ำสุดในวำระน้ัน ๆ 

เมื่อส้ินสุดกำรประชุม บริษัทจะใหเ้จำ้หน้ำท่ีของบริษัทฯ เก็บใบลงคะแนนท่ีเหลือทั้งหมด จำกผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะทุกท่ำน โดยขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ลงมติทุกวำระตำมกำรใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่วำระ หำกผูถื้อหุน้หรือผูร้บั

มอบฉนัทะมีควำมประสงคจ์ะกลบัก่อนเลิกกำรประชุม ขอใหส่้งบตัรลงคะแนนกบัเจำ้หน้ำท่ีของบริษัทเพื่อน ำคะแนนของท่ำน

ไปบนัทึกคะแนนดว้ยระบบบำรโ์คด๊ไวใ้นระบบกำรนับคะแนน 

เลขำนุกำรฯ ไดเ้ชิญตัวแทนอำสำสมคัรจำกผูถื้อหุน้ 1 รำย แต่ไม่มีผูถื้อหุน้คนใดอำสำสมคัรท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทน  

เลขำนุกำรฯ จึงไดข้ออนุญำตให ้นำยธญัพงศ์ ล้ิมวงศย์ุติ ท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนอิสระจำกผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมสงัเกตกำรณ์และเป็น

สกัขพียำนในกำรนับคะแนน 

 เมื่อเลขำนุกำรกำรประชุมไดช้ี้แจงหลักเกณฑใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธำนฯ จึงไดด้ ำเนินกำร

ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2560 

ประธำนฯ ไดใ้หเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้

ประจ ำปี 2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 20 เมษำยน 2560 ใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำบริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น ประจ ำปี  2560                   

เมื่อวันท่ี 20 เมษำยน 2560 โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชุมซ่ึงได้บันทึกถูกต้องตำมควำมเป็นจริง พรอ้มทั้งท ำกำร       

เปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่กระทรวงพำณิชยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยในเวลำที่ก ำหนด  ตำมกฎหมำย        

ที่เกี ่ยวขอ้งและไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลในเว็บไซต์ของบริษัทแลว้ และไดจ้ ัดส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทุกคนล่วงหน้ำพรอ้มหนังสือ     

เชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้   

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้ เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไดท้ ำกำรบนัทึกไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้น

แลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้รบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เมื่อวนัท่ี 20 เมษำยน 

2560 ดงักล่ำว 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติ รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ ผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี  2560 ซ่ึงประชุม                  

เมื่อวนัท่ี 20 เมษำยน 2560 ตำมท่ีเสนอทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย    จ ำนวน   481,323,347  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100 

  ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน         0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง   จ ำนวน  3,360 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     - 

 บตัรเสีย   จ ำนวน         0  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ - 
  

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2560 

ประธำนฯ ไดแ้ถลงว่ำ ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2560 ขอมอบหมำยใหน้ำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ 

กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี เป็นผูร้ำยงำนเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2560  

 นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 ซ่ึงมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

ส ำหรบักำรรบัรูร้ำยไดร้วมของบริษัทฯ บริษัทฯรบัรูร้ำยไดแ้บ่งเป็น 3 ส่วนคือ 
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รายไดส้ว่นที่ 1 รบัรูร้ายไดจ้ากการขาย สินคา้ที่ทางบริษทัฯจดัจ  าหน่ายประกอบดว้ย 

1. สินคำ้ประเภทสำยไฟฟ้ำ โดยลกัษณะของสินคำ้ท่ีจ ำหน่ำยแบ่งเป็น 3 ประเภทตำมลกัษณะกำรใชง้ำน 

- สำยไฟ้ฟ้ำทัว่ไปส ำหรบัใชใ้นอำคำรและโรงงำนอุตสำหกรรม 

- สำยไฟฟ้ำพิเศษใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม 

- สำยไฟฟ้ำส ำหรบังำนระบบวิศวกรรมส่ือสำรโทรคมนำคม 

2. สินคำ้ประเภทหลอดไฟและอุปกรณส่์องแสงสว่ำง ท่ีบริษัทฯจดัจ ำหน่ำย แบ่งเป็น 3 ประเภทตำมกำรใชง้ำนเช่นกนั 

- หลอดไฟและโคมไฟ 

- อุปกรณไ์ฟฟ้ำส ำหรบัพื้ นท่ีอนัตรำย 

- อุปกรณไ์ฟฟ้ำระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉิน 

3. สินคำ้ประเภทท่อรอ้ยสำยไฟและอุปกรณติ์ดตั้ง 

4. สินคำ้ประเภทอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ เช่นสวิตช์ไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำหรือเต้ำรับไฟฟ้ำ เตำ้รับโทรศัพท์  สัญญำณไฟ       

เบรกเกอร ์และอุปกรณป้์องกนัไฟรัว่ 

5. สินคำ้ประเภทวสัดุและอุปกรณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัระบบป้องกนัสำรกนัไฟลำม เพื่ออุดช่องว่ำงตำมท่อและผนังซ่ึงเมื่อเกิดอคัคีภยั 

วสัดุดงักล่ำวจะขยำยตวัปิดช่องว่ำงเพื่อป้องกนัไฟหรือควนัพิษท่ีจะลำมจำกบริเวณหน่ึงไปยงัอีกบริเวณหน่ึง รวมทั้งจ ำหน่ำย 

อุปกรณ์ต่อสำยไฟฟ้ำ ชุดหัวต่อส ำหรับสำยเคเบิล ฉนวนหุม้สำยเคเบิล เคร่ืองตรวจวดัอุณหภูมิส ำหรบัจุดต่อในอุปกรณ์

ไฟฟ้ำ และเคร่ืองจกัร สเปรยเ์พื่องำนไฟฟ้ำ และเทปส ำหรบัใชใ้นงำนระบบไฟฟ้ำ 

6. สินคำ้ประเภทหมอ้แปลงไฟฟ้ำ เป็นสินคำ้ท่ีเกี่ยวเน่ืองในระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงสูง 

รายไดส้่วนที่ 2 รบัรูร้ายไดจ้ากการบริการติดตั้ง เช่นบริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม ติดตั้งระบบป้องกนัไฟลำมและติดตั้ง   

อื่น ๆ เป็นตน้ 

รายไดส้่วนที่ 3 เป็นรายไดอ่ื้น ๆ เช่นรำยไดค้่ำส่งเสริมกำรขำย ดอกเบ้ียรับ รำยไดค้่ำขนส่งเป็นตน้ รำยไดใ้นหมวดน้ีรบัรู ้

รำยไดไ้ม่มำกนัก ประมำณรอ้ยละ 1 ของรำยไดร้วม 

ในปี 2560 บริษัทฯรบัรูร้ำยไดร้วมอยู่ท่ี 4,462 ลำ้นบำท น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำประมำณ 251 ลำ้นบำท แต่ในทำง

ตรงกนัขำ้ม ทำงบริษัทฯท ำอตัรำกำรท ำก ำไรขัน้ตน้ดีกว่ำปีท่ีผ่ำนมำรอ้ยละ 1 ส่วนค่ำใชจ้่ำยคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วม 

ท ำใหบ้ริษัทฯมีอตัรำท ำก ำไรสุทธิดีกว่ำปี 2559 โดยในปี 2560 ก ำไรสุทธิบริษัทอยู่ท่ี 204 ลำ้นบำท ส่วนปี 2559 อยู่ท่ี 

170 ลำ้นบำท 

สดัส่วนรำยได ้

สดัส่วนกำรรบัรูร้ำยไดข้องบริษัทฯจำกงำนขำยและงำนบริกำรติดตั้งในแต่ละปี บริษัทฯรบัรูร้ำยไดง้ำนขำยประมำณ

รอ้ยละ 70-80 ของรำยไดร้วม และรบัรูร้ำยไดง้ำนบริกำรติดตั้งประมำณรอ้ยละ 20-30 ของรำยไดร้วม 

 ซ่ึงในปี 2560 บริษัทฯรับรูร้ำยไดง้ำนขำยจ ำนวน 3,271 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 73 ของรำยไดร้วม งำนบริกำร

ติดตั้งบริษัทรับรูร้ำยได ้1,168 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 26 ของรำยไดร้วม และรำยไดอ้ื่น ๆจ ำนวน 23 ลำ้นบำท คิดเป็น    

รอ้ยละ 1 ของรำยไดร้วม 

ก ำไรขัน้ตน้  

  ในปี 2560 บริษัทมีอัตรำก ำไรขั้นต้นของงำนขำยคิดเป็นรอ้ยละ 11 ซ่ึงดีกว่ำปีท่ีผ่ำนมำรอ้ยละ 2 เน่ืองมำจำก

ทองแดงมีอตัรำเพิ่มขึ้ นตำมรำคำตลำดโลก แต่สินคำ้ในสต็อกของบริษัทมีตน้ทุนต ำ่ เป็นผลท ำใหบ้ริษัทฯสำมำรถท ำก ำไร     

จำกงำนขำยไดเ้พิ่มขึ้ น ส่วนอตัรำก ำไรขัน้ตน้งำนบริกำรติดตั้งคิดเป็นรอ้ยละ 27 ซ่ึงน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำรอ้ยละ 2  

สดัส่วนรำยไดข้ำยตำมประเภทสินคำ้ 

ในส่วนกำรรับรูร้ำยไดจ้ำกงำนขำยในปี 2560 บริษัทฯรับรูร้ำยไดง้ำยขำย 3,271 ลำ้นบำท รับรูร้ำยไดข้ำยน้อย

กว่ำปีท่ีผ่ำนมำ 298 ลำ้นบำท กำรรบัรูร้ำยไดง้ำนขำยปี 2560 และ 2559 บริษัทจะรบัรูง้ำนขำยสินคำ้ประเภทสำยไฟเป็น

อนัดบั 1ทั้ง 2 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 70 ของรำยไดจ้ำกงำนขำย รองลงมำเป็นสินคำ้ประเภทหลอดไฟและอุปกรณส่์องสว่ำงรอ้ยละ 

10 และอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำรอ้ยละ 10 ท่อร้อยสำยไฟ ประมำณรอ้ยละ 4 นำกจำกน้ันเป็นวัสดุป้องกันไฟลำม        

และอื่น ๆ ประมำณรอ้ยละ 1 ของรำยไดจ้ำกงำนขำย 
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สดัส่วนรำยไดง้ำนบริกำรติดตั้งตำมประเภทงำน 

รำยได้บริกำรติดตั้ งปี  2560 บริษัทฯรับรู ้รำยได้จ ำนวน 1,168 ล้ำนบำท รับรู ้รำยได้มำกกว่ำปี ท่ี ผ่ำนมำ              

43 ลำ้นบำท และกำรรับรำยไดแ้บ่งตำมประเภทงำน งำนบริกำรติดตั้งโทรคมนำคมซ่ึงจะรบัรูร้ำยไดร้อ้ยละ 90 ของรำยได้

รวมงำนติดตั้ง รองลงมำเป็นงำนบริกำรติดตั้งระบบสำรกันไฟลำม รับรู ้รำยได้ร้อยละ 3-4 ของรำยได้รวมงำนติดตั้ง                 

และนอกจำกน้ันจะเป็นกำรรบัรูร้ำยไดติ้ดตั้งโครงกำรประหยดัพลังงำนซ่ึงรบัรูร้ำยไดป้ระมำณรอ้ยละ 1 ของรำยไดร้วมงำน

ติดตั้ง  

ค่ำใชจ้่ำย 

ในส่วนของค่ำใชจ้่ำยขำย กบั ค่ำใชจ้่ำยบริหำร ถำ้คิดเป็นรอ้ยละของยอดรำยไดจ้ะไม่แตกต่ำงกนั เท่ำกบัรอ้ยละ 10 

ทั้ง 2 ปี แบ่งออกเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยปี 2560 จ ำนวน 104 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 2 ของรำยไดร้วม และค่ำใชจ้่ำย

บริหำรคิดเป็นรอ้ยละ 8 ของรำยไดร้วม  

ในส่วนค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินในปี 2560 บริษัทฯมีค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำจ ำนวน 1 ลำ้นบำท      

สืบเน่ืองมำจำกสถำบนักำรเงินใหเ้ง่ือนไขท่ีดีกว่ำเดิม กบับริษัทฯไม่ว่ำจะเป็นค่ำธรรมเนียม หรืออตัรำดอกเบ้ีย  จึงเป็นผลให้

บริษัทฯมีค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินลดลง 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนผูถื้อหุน้ปี 2560 ลดลงจำกปี 2559 โดยสินทรัพยท่ี์ลดลงจะเป็นส่วนของลูกหน้ีลดลง          

และเงินสดลดลง ในส่วนหน้ีสินท่ีลดลงมำจำกเจำ้หน้ีทำงกำรคำ้เป็นส่วนใหญ่ 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

 ในส่วนของอัตรำกำรท ำก ำไรขั้นตน้ และอตัรำก ำไรสุทธิ บริษัทฯท ำไดดี้กว่ำปีท่ีผ่ำนมำรอ้ยละ 1 โดยในปี 2560 

อตัรำกำรท ำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 15 ส่วนใหญ่มำจำกงำนขำย อตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัรอ้ยละ 5 ท ำใหบ้ริษัทฯมีก ำไรสุทธิ

ต่อหุน้เท่ำกบั 0.17 บำท  

 ทั้งน้ีผลกำรด ำเนินงำนและรำยละเอียดอื่น ๆเป็นไปตำมรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

 ประธำนฯ ได้แถลงว่ำ ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอื่น ๆ ขอมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรท่ีประชุมเป็นผู ้รำยงำน          

ซ่ึงมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

การบริหารจดัการดา้นอ่ืน ๆไดแ้ก่  

 กำรบริหำรจดักำรดำ้นกิจกรรมควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ในปี 2560 เป็นปีท่ีบริษัทมุง้เน้นด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ  

ตรงตำมกลยุทธด์ำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้ 

 กำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ในปี 2560 ผลประเมินกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษัทอยู่ในระดับ 4 

ดำว โดยไดร้บัคะแนน 87% จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย(IOD) และไดร้บักำรประเมินคุณภำพ      

กำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทไดร้บัคะแนน 99% จำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ซ่ึงถือ

ไดว้่ำบริษัทฯสำมำรถสะทอ้นภำพของควำมตั้งใจในกำรมุ่งสู่กำรเป็นตน้แบบท่ีดีดว้ยกำรยกระดับกำรก ำกบัดูแล

กิจกำร  ท่ีดีและควำมมีคุณภำพในกำรบริหำรงำน จำกกำรส ำรวจของสถำบนัต่ำง ๆท่ีมีผลคะแนนเพิ่มขึ้ นในทุกปี 

กำรบริหำรจดักำรในปี 2560 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทไดท้ ำกำรทบทวนและปรบัแผนกลยุทธใ์นกระบวนกำรบริหำรจดักำร

หลำกหลำยประเด็น เพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจว่ำผลลัพธท่ี์เกิดขึ้ นจะเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้อนัไดแ้ก่ผลลพัธ์ท่ี

เกิดจำกตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นดำ้นกำรเงิน และผลลพัธท่ี์เกิดจำกตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีไม่ใช่กำรเงิน

ท่ีอยูภ่ำยใตก้รอบกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื อีกทั้งบริษัทไดเ้พิ่มควำมส ำคญักบักำรพิจำรณำคุณค่ำดำ้นควำมยัง่ยนืดำ้น

สงัคม และส่ิงแวดลอ้มไปพรอ้มกนั อนัจะน ำไปสู่กำรบริหำรจดักำรทำงธุรกิจอย่ำงสมดุลและควำมสำมำรถในกำร

บริหำรผลตอบแทนทำงกำรเงินท่ีดีในระยะยำว โดยในปีท่ีผ่ำนมำบริษัท ไดมุ้่งเน้นกำรท ำงำนเพื่อสรำ้งผลกระทบ

เชิงบวกใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร โดยผ่ำนกระบวนกำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำร

จดักำร อำทิ กำรเพิ่มบทบำทของคณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำร กำรขยำยขอบเขตกำรด ำเนินกำรแนวทำง

ปฏบิติัดำ้นควำมเส่ียงไปยงับริษัทในเครือ กำรบริหำรทรพัยำกรมนุษยอ์ยำ่งมีประสิทธิภำพเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำร

แขง่ขนั ใหม้ีควำมสำมำรถปรบัตวัรองรบัควำมทำ้ทำยต่ำง ๆในอนำคต  
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 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรต่อตำ้นทุจริตคอรัปชัน่  ในปี 2560 เป็นปีแห่งกำรทบทวนแบบประเมินตนเอง     

เพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรยืน่ขอใบรบัรอง อยำ่งไรก็ตำมจำกกำรทบทวนขอ้มลูตำมแบบประเมินตนเองดงักล่ำว 

บริษัทยงัไดน้ ำผลกำรตรวจสอบจำกผูต้รวจสอบระบบควบคุมภำยใน ท่ีมีขอ้เสนอแนะในดำ้นต่ำง ๆเช่ือมโยงไปสู่

กำรทบทวนและจดัท ำคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นทุจริตคอรร์ปัชัน่ ใหม้ีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้ น เพื่อเตรียมควำมพรอ้ม       

ในกำรยืน่ขอใบรบัรองจำกโครงกำรแนวร่วมปฏบิติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริตในปี 2561  
 

ทั้งน้ีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนดำ้นอื่น ๆของบริษัทไดเ้ปิดเผยไวใ้นรำยงำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมปี 2560ท่ีได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่ำนแลว้ในรูปแบบ CD ROM 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสอบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คุณวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ขอใหแ้จง้ยอดก ำไรสุทธิเพิ่มเติม ของปี 2558 2559 และ 2560  

2. ในวำระท่ี 1 และวำระท่ี 2 ปกติจะไม่มีกำรลงมติ เพรำะเป็นวำระแจง้เพื่อทรำบเท่ำน้ัน แต่เห็นมีกำรประกำศผล

กำรลงคะแนนจึงไม่เขำ้ใจ 

3. ในใบลงคะแนนมีใหล้งคะแนนวำระท่ี 1 แต่ของวำระท่ี 2 น้ันหำยไป เป็นใหล้งคะแนนในวำระท่ี 3 เลย จึงอยำก

ทรำบว่ำใบลงคะแนนวำระท่ี 2 หำยไปไหน  

ก็เป็น 3 ขอ้ท่ีอยำกสอบถำมเพื่อควำมถูกตอ้ง 

กรรมกำร คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถำม ดงัน้ี 

บริษัทฯมีก ำไรสุทธิ ปี2558 เท่ำกบั 219 ลำ้นบำท ปี 2559 เท่ำกบั 170 ลำ้นบำท และในปี 2560 เท่ำกบั 201 

ลำ้นบำท 

ประธำนฯ ขอตอบในขอ้ท่ี 2 และท่ี 3 ดงัน้ี ในส่วนของวำระท่ี 1 เป็นเร่ืองของกำรรบัรองรำยงำนกำรประชุมจึงตอ้งมีกำรลงมติ 

ส่วนวำระท่ี 2 น้ันเป็นเร่ืองเพื่อทรำบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนน ดงัน้ันบริษัทจึงไม่แจกบตัรลงคะแนนส ำหรบัวำระน้ี  
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยอื่นสอบถำม ประธำนฯ 

แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำวำระน้ีเป็นวำระแจง้เพื่อทรำบจึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทปี 2560 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ประจ  าปี 2560 สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ประธำนฯ ไดใ้หเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดงบกำรเงิน ประจ ำปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2560 ใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั 

พ.ศ.2535 คณะกรรมกำรได้จัดใหม้ีกำรท ำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2560 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560       

ของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 เพื่อพิจำรณำอนุมติัโดยงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธันวำคม 2560 ซ่ึงไดผ่้ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและไดร้ับกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับ

อนุญำตแลว้ ดงัมีรำยละเอียดสรุปสำระส ำคญัจำกงบกำรเงินดงัน้ี 

ฐานะทางการเงิน 
ปี 2560 (บาท)  

งบการเงินรวม 

ปี 2560 (บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยร์วม 3,606,406,741 3,294,753,573 

หน้ีสินรวม 1,889,687,598 1,620,136,337 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,716,719,143 1,674,617,236 

รำยไดร้วม 4,462,486,924 4,067,585,763 

ก ำไรสุทธิ 199,670,942 256,112,511 

ก ำไรสุทธิ(ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ) 203,904,670 256,112,511 

ก ำไรต่อหุน้(ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ) 0.17 0.22 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกระบวนกำรจัดท ำรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงินของบริษัทมีระบบกำร

ควบคุมภำยในท่ีดีเพียงพอท่ีท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอยำ่ง

ถูกตอ้งตำมท่ีควร ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอและ

ทันเวลำเพื่อเป็นประโยชน์กับผูถื้อหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ชง้บกำรเงินในกำรตัดสินใจลงทุน ตำมรำยงำนของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้ำ 6 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ดงักล่ำวไดแ้สดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  

ท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอตำมหลักกำรบัญชีท่ีรองรับทัว่ไปและไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชี        

รับอนุญำตแล้ว เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ส้ินสุดวันท่ี              

31 ธนัวำคม 2560 ตำมท่ีเสนอขำ้งตน้ 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติังบกำรเงิน ประจ ำปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ตำมท่ีเสนอ  

ทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จ ำนวน   481,862,687  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน         0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง   จ ำนวน  3,360 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     - 

 บตัรเสีย  จ ำนวน         0  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ - 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำร กำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล ใหท่ี้

ประชุมพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชน จ ำกดั พ .ศ. 2535 มำตรำ 116 และ

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 46. ก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของ

ก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองจะมีไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

นอกจำกน้ี นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทไดก้ ำหนดว่ำในกรณีท่ีบริษัทไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบำย

จ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินไดข้องงบกำรเงินเฉพำะบริษัทและหลังหกัเงิน

ส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลน้ันจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงมี

นัยส ำคญั 

คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรเพื่อส ำรอง

ตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยปันผล ส ำหรบัผลด ำเนินกำรในงวด 6 เดือนหลงัของปี 2560 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2560 – 31 

ธนัวำคม 2560 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. อนุมติัจดัสรรก ำไรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 2,700,000 บำท  

2. จ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำ 0.10บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน    

117,573,908.90 บำท  

อน่ึง ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 ไดม้ีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอัตรำหุ ้นละ 0.08 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่ เกิน 

94,059,127.12 บำท ดงัน้ัน เมื่อน ำเงินปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวมำรวมกบักำรจ่ำยปันผลในครั้งน้ี จะคิดเป็นกำรจ่ำยเงิน

ปันผลส ำหรับปี 2560 เป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 211,633,036.02 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 82.63 ของก ำไรสุทธิของงบ

กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทในปี 2560 ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 

โดยก ำหนดให้วันก ำหนดรำยช่ือผู ้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันท่ี 7 พฤษภำคม 2561      

และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสอบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ผูถื้อหุน้ คุณบุญสนัต ์ประสิทธ์ิสมัฤทธ์ิ ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ซ่ึงดูจำกผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงไม่แน่ใจว่ำเขำ้ใจถูกหรือไม่ คือบริษัทฯมีก ำไรต่อหุน้ 0.17 แต่บริษัทฯจ่ำยเงินปัน

ผลทั้งปี 0.18 ซ่ึงมำกกว่ำก ำไรต่อหุน้ จึงขอใหช่้วยช้ีแจง 

2. ถำ้ดูจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงติดลบอยู่แลว้และติดลบมำ 2 ปีแลว้ ซ่ึงบริษัทมีกำรลงทุนเกี่ยวกบั

กำรซ้ืออุปกรณ์และตึกดว้ยอีกประมำณ 4 ลำ้นบำท เพรำะงั้นโดยสุทธิแลว้กระแสเงินสดอิสระติดลบ ถำ้เป็นไป

ตำมน้ันเท่ำกบัว่ำบริษัทจ่ำยเงินปันผลมำจำกกำรกูเ้งินใช่หรือไม่ จึงขอใหช่้วยช้ีแจงในส่วนน้ี 

กรรมกำร คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถำม ดงัน้ี 

1. ในส่วนของกำรจ่ำยเงินปันผลน้ัน บริษัทฯจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซ่ึงบริษัทฯมี

ก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเท่ำกบั 256 ลำ้นบำท ส่วนก ำไรต่อหุน้ 0.17 เป็นส่วนของงบกำรเงินรวม

ซ่ึงรวมบริษัทยอ่ยเขำ้มำดว้ย 

2. ในส่วนของเงินลงทุนในงบกระแสเงินสดท่ีติดลบมำจำกในส่วนของลูกหน้ี ขอเรียนช้ีแจงว่ำอำยุลูกหน้ีของบริษัทฯ

อยู่ท่ีประมำณ 120 วนั และในส่วนของกำรด ำเนินงำนท่ีกระแสเงินสดติดลบ มำจำกท่ีบริษัทฯใชเ้งินลงทุนจำก

สถำบนักำรเงิน แน่นอนเป็นเงินใหกู้ย้มืไวใ้ชส้ ำหรบักำรด ำเนินงำน และในส่วนของกำรลงทุนในอุปกรณ์จะเป็น

พวกสินทรพัยต่์ำง ๆท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 

ประธำนฯ ส ำหรบัประเด็นกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทฯจ่ำยเงินปันผลจำกเงินสด โดยใชเ้งินท่ีไดจ้ำกก ำไรไม่ไดกู้เ้งินจำกสถำบนั

กำรเงินใด ๆ 

ผูถื้อหุน้ คุณบุญสนัต ์ประสิทธ์ิสมัฤทธ์ิ ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติมดงัน้ี 

กระแสเงินสด (Cash Conversion Cycle) ท่ีบอกว่ำ 100 กว่ำวนั ปัจจุบันสถำนะลูกหน้ียงัปกติแลว้มีใครท่ีไม่ช ำระ

หรือไม่ หรือเป็นเพรำะบริษทัรบังำนรำชกำรเลยท ำใหเ้ก็บเงินไดช้ำ้ แลว้บริษัทจะปรบัปรุงในส่วนน้ีอยำ่งไร หรือเป็น

ธรรมชำติของธุรกิจ 

กรรมกำร คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถำม ดงัน้ี 

 ในเร่ืองของหน้ี คณะกรรมกำรของบริษัทไดพ้ิจำรณำอย่ำงถ่ีถ้วน ส ำหรับกำรขำยสินคำ้ บริษัทฯไดท้ ำกำรซ้ือ

ประกนัภยั ในเร่ืองของกำรประกนัลูกหน้ี แต่ดว้ยอำยุลูกหน้ีท่ียำว ถือว่ำเป็นวงจรปกติของธุรกิจในเร่ืองของกำรขำย 

ส ำหรบัรำยไดใ้นส่วนของงำนติดตั้ง ผูถื้อหุน้สำมำรถสบำยใจได ้เน่ืองจำกหน้ีสงสัยจะสูญของงำนติดตั้งเป็นศูนย ์    

แต่ในส่วนของลูกหน้ีทำงกำรคำ้ตอ้งมีบำ้งเป็นธรรมดำ ถำ้เมื่อเทียบกบัยอดขำยถือว่ำน้อยมำกซ่ึงไม่ถึงรอ้ยละ 1อีก

ทั้งบริษัทยงัมีมำตรกำรควบคุมโดยกำรซ้ือประกนัเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงในกำรขำยไวแ้ลว้ดว้ย 

ประธำนฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้สบำยใจได ้ว่ำบริษัทไดท้ ำมำตรกำร กำรป้องกนัหน้ีสูญไวดี้อยูแ่ลว้ 
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติัจดัสรรก ำไรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน  2,700,000 บำท และ

อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำทในมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำทเป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน    

117,573,908.90 บำท โดยก ำหนดให้วันก ำหนดรำยช่ือผู ้ถือหุ ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)          

คือวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2561 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561ตำมท่ีเสนอทุกประกำร     

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   จ ำนวน  482,662,687 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100 

  ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน        0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง  จ ำนวน            3,360 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     - 

  บตัรเสีย  จ ำนวน        0  เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ - 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึง

ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระใหแ้ก่ท่ีประชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล และควำมโปร่งใส ท่ำนกรรมกำรท่ีถูกเสนอช่ือใหก้ลับเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง      

ซ่ึงไดแ้ก่ นำยสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นำยกิตติรัตน์ เมฆมณี และ นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียส ำหรับวำระน้ี         

จึงของดออกเสียงลงคะแนน และขออนุญำตออกนอกหอ้งประชุมเป็นกำรชัว่ครำว เพื่อเปิดโอกำสใหท่้ำนผูถื้อหุน้ไดส้อบถำม     

และแสดงขอ้คิดเห็นไดอ้ยำ่งเต็มท่ี และเมื่อเสร็จสิ้ นกำรลงคะแนนเสียงในวำระน้ีแลว้ จึงจะกลบัมำร่วมประชุมอีกครั้ง  

ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ท่ี 36. 

ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครั้งใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งในอตัรำ 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยให้

กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อก แต่อำจไดร้บัเลือกตั้งใหก้ลบัเขำ้เป็นกรรมกำรไดอ้ีก 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 น้ี มีกรรมกำรท่ีจะตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในอตัรำ 1 ใน 3     

ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด คิดเป็นจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก ่

1.นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์  กรรมกำร 

2.นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี  กรรมกำร 

3.นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมกำร 

ส ำหรบักำรสรรหำกรรมกำรรำยใหม่น้ัน บริษัทฯมีหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำร โดยผ่ำนคณะกรรมกำรสรร

หำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลครั้ง

ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ ์2561 ไดพ้ิจำรณำสรรหำบุคคลท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำม

วำระ โดยพิจำรณำคุณสมบัติในดำ้นต่ำง ๆแลว้มีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่ำนเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้

จำกต ำแหน่งตำมวำระดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

(1) ทั้ง 3 ท่ำนเป็นผูท่ี้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำยวิชำชีพอนัเป็น

ประโยชน์และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

(2) ทั้ง 3 ท่ำนมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนตำมขอ้บังคบัของบริษัท   

และตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) 

(3) ทั้ง 3 ท่ำนท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึงน้ันในรอบปีท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีอยำ่ง

สม ำ่เสมอ โดยในระหว่ำงกำรประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯและไดเ้ขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ทุกครั้ง จ ำนวนทั้งส้ิน 5 ครั้ง ส ำหรบัผลงำนของกรรมกำรท่ีออกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำนมีดงัน้ี 

(3.1) นายสมพงษ์  กังส วิวัฒ น์  ปั จจุบันด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ ำ ท่ีบ ริหำร                 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ จึงมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจ      

ของบ ริษั ทฯเป็นอย่ำงดี  ตลอดระยะเวลำท่ี ผ่ำนมำ ได้ปฏิบั ติหน้ ำท่ี ในต ำแหน่งกรรมกำร            

ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ โดยจดัใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร    

เป็นประจ ำทุกเดือน เพื่อติดตำมให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้   

รวมทั้งมีกำรติดตำมสอบถำมประเด็นส ำคญัต่ำงๆอยำ่งใกลชิ้ด และใหค้ ำแนะน ำท่ีดีในกำรแกไ้ขปัญหำ 

และกำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ โดยในปีท่ีผ่ำนมำ ได้ดูแลให้บริษัทมี              

ผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง          

ในปีท่ีผ่ำนมำไดท้ ำกำรทบทวน กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อใหม้ีประสิทธิภำพในทุกขั้นตอน  

ตำมหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยได้ขยำยขอบเขตกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ีย ง            

ไปยังบริษัทในเครือ รวมทั้งให้ค ำเสนอแนะ ในประเด็นควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษัท         

และบริษัทในเครือ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนำคต 

 (3.2) นายกิตติรตัน ์เมฆมณี ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนธุรกิจและผลิตภณัฑ ์ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ ไดป้ฏิบัติหน้ำท่ี           



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562   13 

 

ในต ำแหน่งเป็นอยำ่งดี เป็นผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์โดยเฉพำะดำ้นกำรบริหำรงำนขำย 

ซ่ึงมีควำมเช่ียวชำญและองคป์ระกอบส ำคญั ในเร่ืองของกำรสรำ้งหุน้ส่วนทำงกำรคำ้ (partner) อีกทั้ง   

ยงัเป็นผูม้ีควำมกวำ้งขวำง ในทุกช่องทำงกำรขำย รวมทั้งมีควำมเขี่ยวชำญในกำรวำงแผนกลยุทธ      

ทำงกำรตลำด และมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่ำงดี อันเป็นประโยชน์ต่อกำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนำคต 

 (3.3) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร เลขำนุกำรบริษัท      

และกรรมกำรผู ้จัดกำรสำยงำนกำรจัดกำร ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำได้ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่ง       

เป็นอย่ำงดี มีควำมอิสระในกำรใหค้วำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำ เป็นผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ 

ประสบกำรณ์ โดยเฉพำะงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรงบประมำณอย่ำงมีคุณภำพ ดว้ยกำรวำงแผน     

กำรจดัท ำงบประมำณ กำรตรวจสอบ ติดตำม และทบทวนผลงำน เพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผล

สูงสุด และปฏิบัติหน้ำท่ี ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรสำยงำนสนับสนุน เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลส ำเร็จ      

ของงำน หรือพันธกิจต่ำง ๆขององคก์ร ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ในต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทท่ีผ่ำน

มำนเป็นผูค้วบคุม ดูแล และใหค้ ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆท่ี

เกี่ยวกับ  กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งใหค้ ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำง ๆ อนัเป็น

ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนำคต 

อยำ่งไรก็ดีตำมท่ีบริษัทฯไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำและเสนอช่ือบุคคลอื่น เขำ้

รบักำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ผ่ำนเว็บไซต์บริษัท  ตั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลำคม 2560 –           

25 มกรำคม 2561 ท่ีผ่ำนมำน้ัน ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลอื่นเขำ้รบัต ำแหน่งเป็นกรรมกำร

แต่อยำ่งใด รวมทั้งในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมกำรท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อด ำรงต ำแหน่งเป็น

กรรมกำรอิสระแต่อยำ่งใด 

คณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงไม่รวมกรรมกำรผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ

พิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล รวมถึงไดพ้ิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั้งควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์และควำม

เช่ียวชำญในวิชำชีพ ซ่ึงบุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือมีควำมเหมำะสมกบักำรประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำรปฏบิติัหน้ำท่ีใน

ฐำนะกรรมกำรท่ีผ่ำนมำอยำ่งสม ำ่เสมอ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง จึงเห็นควรใหน้ ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำ

แต่งตั้งกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำนใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหน่ึง ดงัน้ี 

1. นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

2. นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี             เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

3. นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข  เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ขอ้มลูของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน รวมทั้งผลกำรปฏบิติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ ในช่วง  

ท่ีผ่ำนมำมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลท่ี

ดีในวำระน้ีจึงใคร่ขอท่ำนผูถื้อหุน้ทุกท่ำนลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกใหไ้ป ทั้งท่ี

ประสงคจ์ะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและส่งใหพ้นักงำนของบริษัท ไปเก็บเพื่อมำนับคะแนน  
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยใหอ้อกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติใหเ้ลือกกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน ซ่ึงต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระกลับเขำ้ด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง ตำมท่ีเสนอทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. อนุมติัแต่งตั้งนำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  ดว้ยคะแนนเสียง  

 เห็นดว้ย   จ ำนวน   274,508,851  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน         0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง  จ ำนวน  208,157,196  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     - 

 บตัรเสีย  จ ำนวน           0 เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ -  



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562   14 

 

2. อนุมติัแต่งตั้งนำยกิตติรตัน์ เมฆมณี ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย   จ ำนวน   438,598,931  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน         0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง  จ ำนวน    44,067,116 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     - 

 บตัรเสีย  จ ำนวน              0  เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    - 

3. อนุมติัแต่งตั้งนำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย   จ ำนวน   481,154,759  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน         0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง  จ ำนวน      1,511,288 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     - 

 บตัรเสีย  จ ำนวน         0   เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ - 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2561 

ประธำนฯ ขอเชิญนำยสมพงษ์ กังสวิวฒัน์ นำยกิตติรัตน์ เมฆมณี และนำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข กลับเขำ้มำใน         

ท่ีประชุม  

ประธำนฯ ได้มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับ

กรรมกำร ประจ ำปี 2561 ใหแ้ก่ท่ีประชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชน พ.ศ.2535 มำตรำ 90 และขอ้บงัคบั

บริษัทขอ้ท่ี 42 ก ำหนดว่ำ "กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ใหเ้ป็นไปตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม" 

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผูพ้ิจำรณำ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรในเบ้ืองตน้โดยเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมติัใหค้วำมเห็นชอบ และน ำเสนอต่อท่ีประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป ซ่ึงไดแ้ก่ กำรอนุมติัวงเงินค่ำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี 

คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ได้พิจำรณำกลัน่กรองถึงควำมเหมำะสม               

ของค่ำตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำย รวมทั้งไดเ้ปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภท     

และขนำดใกลเ้คียงกัน จำกรำยงำนผลส ำรวจอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของสมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย ตลอดจนค ำนึงถึงผลประกอบกำร ผลงำน สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ และภำวะเศรษฐกิจโดยรวม ซ่ึง

คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จึงเห็นควรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรบัปี 2561 

เป็นจ ำนวนเงิน   ไม่เกิน 5,000,000 บำท ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจำกปี 2560 รอ้ยละ 11.1 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ ์2561 ไดพ้ิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร

ตำมขอ้เสนอและควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล มีมติเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 อนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บำท 

โดยแยกออกเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบ้ียประชุมต่อครั้ง ค่ำตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่ำตอบแทนอื่น  ๆ ซ่ึงมี

รำยละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

1) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั 

ประธำนกรรมกำรบริษัท  จ ำนวน 100,000 บำทต่อเดือน 

2) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรบริษัท    จ ำนวน 30,000 บำทต่อครั้ง 

3) ค่ำตอบแทนรำยเดือนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   จ ำนวน 50,000 บำทต่อเดือน 

กรรมกำรตรวจสอบ    จ ำนวน 20,000 บำทต่อเดือน 
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4) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบ   จ ำนวน 10,000 บำทต่อครั้ง 

5) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  จ ำนวน 10,000 บำทต่อครั้ง 

6) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน จ ำนวน 10,000 บำทต่อครั้ง 

7) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร ์

 กรรมกำรยุทธศำสตร ์  จ ำนวน 5,000 บำทต่อครั้ง 

ส ำหรบั ขอ้ 5 และขอ้ 6 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษัท จะไม่ไดร้บัค่ำเบ้ียประชุมน้ี 

8) ส่วนท่ีเหลือ ใหส้ ำรองไวส้ ำหรับกำรจ่ำยโบนัส ค่ำตอบแทนพิเศษ และค่ำตอบแทนอื่น ใหแ้ก่คณะกรรมกำร

บริษัท โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำจดัสรรต่อไป 

 ทั้งน้ีบริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือรำยกำรขำ้งตน้ ใหแ้ก่กรรมกำร 
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสอบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คุณวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ในปี 2561 เท่ำท่ีดูแลว้จะเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 11.1 ซ่ึงถือว่ำมำกไปหรือไม่ และเป็นค่ำใชจ้่ำยของบริษัทฯ ซ่ึงควรจะ

ประหยดัเพื่อใหบ้ริษัทฯมีก ำไรสุทธิมำก ๆ 

2. กำรเพิ่มค่ำตอบแทนกรรมกำร ถำ้ดูจำกก ำไรสุทธิของบริษัทฯก็ไม่ไดเ้พิ่มมำก ซ่ึงไม่ค่อยจะสมดุล คิดว่ำท่ำน

กรรมกำรน่ำจะรับไปพิจำรณำ ถำ้ลดไดก้็ควรจะลด แต่ท่ีบอกว่ำ 5 ลำ้นบำท ในส่วนตัวก็ถือว่ำไม่ไดม้ำกมำย

อะไร ก็พอเหมำะสม แต่เงินคงเหลือท่ีว่ำจ่ำยเป็นโบนัสกรรมกำร ในส่วนตวัคิดว่ำบริษัทฯควรก ำหนดใหช้ดัเจน 

ประธำนฯ  ไดต้อบขอ้ซกัถำม ดงัน้ี 

1. ส่วนขอเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 11.1 น้ันเน่ืองมำกจำกบริษัทฯมีกำรประชุมเพิ่มขึ้ น เพรำะว่ำในช่วงน้ีก็เป็นท่ีทรำบว่ำโลก

เรำเปล่ียน ในยุคแห่งกำรปฏิรูปดว้ยดิจิทัล (Digital Transformation) หรือ ดิจิตัลเนทีฟ (Digital Natives) ซ่ึง

เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี และบริษัทฯก็เป็นบริษัทท่ีท ำธุรกิจเกี่ยวกบัเทคโนโลยีดว้ยโดยเฉพำะหลำยงำน บริษัทฯ

ตอ้งเปล่ียนแปลงในหลำยเร่ืองเพื่อรองรบั และกำรเปล่ียนแปลงก็คือยอดเงินท่ีเกี่ยวเน่ืองกบักำรประชุม อีกทั้ง

จ ำนวนรอบกำรประชุมท่ีเพิ่มขึ้ น อยำ่งไรก็ดีส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยละเอียดจะอยูใ่นรำยงำน

ประจ ำปีหน้ำท่ี 69 

2. ส่วนเร่ืองค่ำตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสใหแ้ก่กรรมกำร ขอเรียนใหท้รำบว่ำ เงินท่ีเหลือน้ันคืนใหแ้ก่บริษัทฯทั้งหมด 

กรรมกำรไม่เคยไดร้บัโบนัส และเงินท่ีเหลือทำงคณะกรรมกำรเขำ้ใจดีว่ำเป็นเงินของท่ำนผูถื้อหุน้ แต่ท่ีตอ้งขอ

เพิ่มเป็นเพรำะมีกำรประชุมเพิ่มขึ้ น และกำรประชุมน้ันจ ำเป็นจริง ๆ โดยเฉพำะกำรเปล่ียนแปลงของโลก และ

เป็นท่ีทรำบกันดีว่ำกำรเคล่ือนไหวในช่วง 4 ปีท่ีผ่ำนมำ ถำ้เรำเปล่ียนแปลงธุรกิจเพื่อรองรับไม่ทันตำมกำร

เคล่ือนไหวแลว้ก็จะท ำใหผ้ลก ำไรสุทธิไม่เป็นไปตำมเป้ำท่ีตั้งไว ้แลว้อีกส่ิงหน่ึงก็คือเร่ืองของกำรก ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดี (Corporate Governance) และก็เร่ืองของทุจริตคอรปัชัน่ ซ่ึงคณะกรรมกำรรบันโยบำยมำก็ตอ้งเร่งรดั

ใหบ้ริษัทด ำเนินตำม ซ่ึงเป็นเร่ืองส ำคัญ กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ คณะกรรมกำรมุ่งเน้นเร่ืองน้ีเป็นเร่ื องหลัก

เพื่อใหธุ้รกิจเดินไปตำมระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนดไวช้ดัเจน อนัน้ี

เป็นสำเหตุหน่ึงและคงเป็นท่ีทรำบกัน  อย่ำงไรก็ดีขอเรียนคุณวัลลภว่ำ คณะกรรมกำรไม่ไดร้ับโบนัสอย่ำง

แน่นอน 

กรรมกำร คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี  

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2560 ท่ีไดข้ออนุมัติผูถื้อหุน้ไว ้4.5 ลำ้นบำท โดยบริษัทใชเ้ป็นค่ำเบ้ียประชุมและ     

เป็นค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยเดือน รวมเป็นจ ำนวน 4,270,000 บำท ส่วนท่ีเหลือน้ันคณะกรรมกำรไม่ได้

น ำมำจดัสรรจ่ำยเป็นโบนัสใหแ้ก่กรรมกำร แต่น ำคืนกลบัใหแ้ก่บริษัทฯทั้งหมด  
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2. ส่วนปีน้ีท่ีขอเพิ่มขึ้ นเป็น 5 ลำ้นบำท ส่วนหน่ึงมำจำกท่ีทำงคณะกรรมกำรจะตอ้งมีกำรติดตำมงำนท่ีบริษัทฯเขำ้

ไปลงทุนเพิ่มมำกขึ้ น ทั้งบริษัท นีออนเวิรคส ์และบริษัท น ้ำซอ้ ซ่ึงบริษัทฯจ ำเป็นตอ้งขอเพิ่มไวก้่อนหำกมีกำร

ประชุมเพิ่มเติมขึ้ น อยำ่งไรก็ดีตอนน้ีคณะกรรมกำรมีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำงบกำรเงินเป็นประจ ำทุกไตรมำส         

คณะกรรมกำรยงัมีกำรประชุมทุกเดือนส ำหรับกำรติดตำมงำนท่ีบริษัทไปลงทุนดว้ย จึงเป็นเหตุผลท่ีขอเพิ่ม      

อีก 500,000 บำทเป็น 5 ลำ้นบำท 

ผูถื้อหุน้ คุณบุญสนัต ์ประสิทธ์ิสมัฤทธ์ิ ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติมดงัน้ี 

ส ำหรับค่ำตอบแทนถำ้มองจริง ๆ ค่ำเบ้ียประชุมต่อครั้งไม่ไดเ้พิ่ม เพียงแต่ควำมถ่ีในกำรประชุมมนัเพิ่มขึ้ น โดย

ส่วนตัวเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม เพรำะสถำนกำรณ์กำรแข่งขันค่อนข้ำงรุนแรงพอสมควร ทีน้ีมำดูเป้ำหมำย          

ของคณะกรรมกำร ถำ้ดูจำกผลประกอบกำรยอ้นหลัง ผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุน้ (Return on Equity)บริษัทฯมี

ก ำหนดไหม อยำกใหก้ ำหนด ถำ้ท ำไดอ้ยำกใหก้ลับมำมำกกว่ำรอ้ยละ 15 ในฐำนะของนักลงทุนส่วนใหญ่จะดู

ตวัเลขอยูไ่ม่ก่ีตวั ซ่ึงตวัน้ีดูแลว้บำงปีก็สูง ไม่แน่ใจอำจจะเป็นเพรำะตน้ทุนต ำ่หรืออะไร แต่ถำ้เกิดก ำหนดเอำไวอ้ยำ่ง

น้ี อตัรำก ำไรขั้นตน้ ก็เป็นส่วนหน่ึง แต่ถำ้เอำค่ำใชจ้่ำยหกัมำแลว้ ผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุน้มำกกว่ำรอ้ยละ 15 

ไดก้็จะท ำใหส้ถำนกำรณ์ของบริษัทฯจะค่อนขำ้งดีขึ้ น แลว้ก็ถ้ำมำดูรำคำหุน้ท่ีผ่ำนมำ มันลดลงมำเหมือนบริษัท

ก ำลงัจะลม้ละลำย แต่จริง ๆแลว้มนัไม่ใช่เท่ำท่ีดูแลว้ก็รูสึ้กว่ำอะไรมนัก็ดูดีไปหมด แต่ท ำไมมนัไม่ตอบสนองถำ้หำก

คณะกรรมกำรบอกว่ำปีน้ีมีอะไรท่ีน่ำสนใจและผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้จะสูงขึ้ น ในส่วนตัวก็จะกดัฟันทนถือ

ต่อไป 

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไดต้อบขอ้ซกัถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ก่อนอื่นขอยอ้นมำท่ีเบ้ียประชุม อนัดบัแรกเลยส่ิงท่ีบริษัทตระหนัก ณ วนัน้ีก็คือจะเห็นไดว้่ำสถำนกำรณ์มีกำร

เปล่ียนแปลงค่อนขำ้งเร็วและรุนแรง ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงมำกขึ้ น เพรำะฉะน้ันในฐำนะของ

ฝ่ำยบริหำรเองก็เป็นฝ่ำยท่ีขอน ำเสนองบส ำรองไวจ้ำกเดิม 4.5 ลำ้นบำทเป็น 5 ลำ้นบำท เพื่อไวส้ ำรองส ำหรบั

กำรเรียกประชุมฉุกเฉิน หรือเรียกประชุมเพิ่มเติมจำกกำรประชุมปกติ เพรำะกำรตดัสินใจปัจจุบนัตอ้งกำรควำม

รอบคอบและควำมคิดเห็นท่ีหลำกหลำยจำกกรรมกำรหลำยๆท่ำน ก็เป็นสำเหตุท ำใหข้อเสนองบประมำณ

ส ำหรบัเบ้ียประชุมเพื่อรองรบักำรประชุมมำกขึ้ น โดยอำจจะมีกำรประชุมเร่งด่วนส ำหรบัโครงกำรใหม่ๆ 

2. ส ำหรับค ำถำมของคุณบุญสนัต์และขอ้คิดเห็นเกี่ยวกบัรำคำหุน้ และผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุน้ (Return on 

Equity) ทำงฝ่ำยบริหำรขอช้ีแจงใหท้รำบดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ปัจจุบันกำรแข่งขันรุนแรงมำกขึ้ น ธุรกิจเดิมกำรแข่งขันสูงขึ้ นควำมไม่แน่นอนไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของ

กฎหมำย นโยบำยภำครัฐ หรือแมก้ระทั้งสภำพเศรฐกิจโดยรวม เมื่อตอนตน้ท่ีคุณบุญสันต์ไดส้อบถำม

เร่ืองของหน้ีสงสยัจะสูญ ปัจจุบนัแนวโน้มก็มีควำมน่ำเป็นห่วงมำกขึ้ น ถึงแมบ้ริษัทฯท ำประกนัควำมเส่ียง

เร่ืองของกำรรับช ำระหน้ีกับบริษัทประกันภัยไวก้็ตำม บริษัทประกันภัยเองก็ลดเง่ือนไขก็คือใหว้งเงิน

ส ำหรับลูกคำ้แต่ละรำยโดยมีกำรทบทวนใหเ้ครดิตท่ีน้อยลงซ่ึงกระทบต่อกำรขำยเหมือนกัน อำทิเช่น 

ลูกคำ้รำยเดิมเมื่อปีท่ีแลว้เคยไดว้งเงินเครดิต 10 ลำ้นบำท ปีน้ีก็อำจจะลดลงเหลือ 5 ลำ้นบำท เพรำะว่ำ

บริษัทประกนัก็มองควำมเส่ียงโดยสภำพรวมของอุตสำหกรรมเหมือนกนั ท ำใหต้อนน้ีบริษัทฯตอ้งประชุม

บ่อยขึ้ นเพรำะว่ำหน้ีดูเหมือนมีแนวโน้มจะมีอตัรำท่ีนำนขึ้ น   

ส่วนท่ี 2 ก็คือกำรแขง่ขนัสูงขึ้ นในทุกธุรกิจมีวงจรของสินคำ้และอุตสำหกรรมของมนัอยู่ บริษัทฯกงัวลและก็ตอ้งกำร

ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมว่ำบริษัทฯจะตอ้งระมัดระวงัอะไรเพิ่มเติมมำกขึ้ น ซ่ึงก็เลยเป็นท่ีมำของกำรเรียก

ประชุมมำกขึ้ น  

ส่วนท่ี 3 ก็เพื่อท ำใหธุ้รกิจดูมีควำมยัง่ยืน ในฐำนะฝ่ำยบริหำรเองก็ขอเชิญประชุมกรรมกำรหลำยครั้งเพื่อน ำเสนอ

โครงกำรใหม่ๆ โครงกำรกำรลงทุนหรือแมก้ระทั้งโครงกำรท่ีจะเขำ้ร่วมประมลูหลำยๆโครงกำร ซ่ึงบริษัทฯ

มองว่ำมีควำมเส่ียงสูง และก็ตอ้งกำรควำมคิดเห็นเพื่อปิดควำมเส่ียงน้ัน หรือแมก้ระทั้งพิจำรณำอัตรำ

ค่ำตอบแทนของกำรท่ีจะเขำ้ไปประมลู หรือเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจน้ัน ๆ โดยตอ้งคุม้ค่ำและตอ้งปิดควำมเส่ียง

ใหม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีท ำได ้อนัเป็นสำเหตุท่ีบริษัทฯตอ้งมีกำรประชุมมำกขึ้ น และก็เผ่ือไวส้ ำหรบักำรประชุม



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562   17 

 

ฉุกเฉิน เพรำะธุรกิจใหม่ๆท่ีเรำเคยน ำเสนอผูถื้อหุน้ หรือแมก้ระทั้งออกไปในเชิงประชำสัมพันธ์ ไม่ว่ำ

ธุรกิจทำงดำ้นประหยดัพลงังำน ธุรกิจเร่ืองของพลงังำนทดแทน ก็ยงัอยู่ในเป้ำหมำยของบริษัทแต่ว่ำกำร

พิจำรณำก็ตอ้งระมดัระวงัรอบคอบ ในขณะเดียวกนัอยำ่งท่ีคุณภณิดำไดช้ี้แจงใหท้รำบไปแลว้ บริษัทฯมีกำร

ประชุมบ่อยขึ้ น บริษัทฯมีกำรลงทุนบำงโครงกำรไปแลว้ อำทิเช่น เขือ่นพลงังำนน ้ำท่ี สปป.ลำว ซ่ึงคำดว่ำ           

จะสำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำไดภ้ำยในไตรมำส 4 ท่ีสปป.ลำวมีก็มีอีกหลำยเขือ่นท่ีหน้ำสนใจท่ีจะลงทุน นอกจำก  

เขื่อนน ้ำซอ้ ท่ีบริษัทลงทุนไปแลว้ ก็จะมีโครงกำรอื่น ๆท่ีบริษัทฯตอ้งกำรควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำร   

ในหลำยๆแง่มุม  

3. เร่ืองของผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะเป็นสองส่วนกบัธุรกิจท่ีบริษัทฯมีตอนน้ีก็คือ ธรุกิจเทรดด้ิง และธุรกิจ

โทรคมนำคม กำรแข่งขนัก็สูงขึ้ น หน้ำท่ีของฝ่ำยบริหำรพยำยำมท่ีจะท ำใหผ้ลตอบแทน หรือก ำไรขั้นตน้ไม่ต ำ่

กว่ำ รอ้ยละ 15 ขอ้น้ีเป็นเป้ำหมำยหลักอยู่แลว้ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรควำมเส่ียงก็พิจำรณำอยำ่งรอบคอบมำกขึ้ น อยำ่งไรก็ดีคณะกรรมกำรจะพยำยำม

ท ำใหผ้ลประกอบกำรดีท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้

ผูถื้อหุน้ คุณวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ตอ้งขอขอบคุณกรรมกำรทุกท่ำนท่ีบอกว่ำปีน้ีระดมกรรมกำรเขำ้
มำประชุมกนับ่อย เพรำะว่ำมีกำรแขง่ขนัท่ีสูงขึ้ น ถือว่ำกรรมกำรทุกท่ำนเป็นห่วงบริษัทฯมำก และอีกอยำ่งหน่ึงก็คิด

ว่ำถำ้ปีหน้ำมีก ำไรดีขึ้ น ในส่วนตวัเห็นว่ำ กรรมกำรจะแบ่งโบนัสไป ก็ยนิดี ถำ้หำกท่ำนท ำงำนอยำ่งเต็มท่ี  
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร  ประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 

5,000,000 บำท โดยรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น       

ของบริษัทส ำหรบัปี 2561 และในส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรส่วนท่ีเหลือน้ัน ใหอ้ ำนำจแก่คณะกรรมกำรบริษัท

ในกำรจัดสรรเป็นค่ำตอบแทนพิเศษใหแ้ก่คณะกรรมกำรต่อไปตำมท่ีเห็นสมควร  ตำมท่ีเสนอทุกประกำร          

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย   จ ำนวน   482,663,687  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100 

  ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน         0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0 

  งดออกเสียง  จ ำนวน  3,360 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     - 

  บตัรเสีย  จ ำนวน         0 เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ - 
     

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2561 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำ

สอบบญัชีบริษัทประจ ำปี 2561 ใหแ้ก่ท่ีประชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 

120 ท่ีก ำหนดใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

บริษัทฯมีนโยบำยกำรคดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยใชว้ิธีคดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ใหส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนได ้โดยบริษัทฯใหเ้สนอเง่ือนไข รวมทั้งค่ำสอบบญัชีมำยงั

บริษัทฯ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้ิจำรณำกลัน่กรองควำมเหมำะสมของผูส้อบบัญชี และคัดเลือกรำยท่ีเสนอ

เง่ือนไขท่ีเหมำะสมกบับริษัท จึงไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีรำยเดิมจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั เป็นส ำนักงำนสอบบญัชีของ

บริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 2561ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นผู ้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ใหส้อบบญัชีบริษทัจดทะเบียนไดต้ำมรำยละเอียดท่ีแนบมำในหนังสือเชิญ

ประชุม ท่ีจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนล่วงหน้ำแลว้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจำกบริษัท 

ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ตำมรำยช่ือต่อไปน้ีคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2561 ไดแ้ก ่

1.  นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 5874 

2. นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 3930 

3. นำยณฐัวุฒิ สนัติเพ็ชร   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 5730 

โดยก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2561 จ ำนวน 2,805,000 บำท ซ่ึงเพิ่มขึ้ น 80,000 บำท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 

2.9 จำกปี 2560 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสอบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติมดงัน้ี 

1. ส ำนักงำน อี วำย เป็นผูต้รวจสอบบญัชีใหก้บับริษัทฯมำกี่ปี 

2. ขอแสดงควำมคิดเห็นเร่ืองของ Power point ปีหน้ำควรท ำตวัเลขใหใ้หญ่กว่ำน้ี และก็ควรท ำตำรำงเปรียบเทียบ

ค่ำตอบแทนปี 2561 2560 2559 และ 2558  

3. ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นค่ำ IT Audit เท่ำไร 

4. ขอใหท้ำง อี วำย มำใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบัหน้ำรำยงำนผูส้อบบัญชี อยำกจะฟังควำมเห็นจำกทำงผูต้รวจสอบ

โดยตรง 

กรรมกำร คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี  

1. ส ำนักงำน อี วำย เป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทมำจ ำนวน 5 ปี แลว้นับตั้งแต่บริษัทฯเขำ้ตลำดหลักทรัพย ์   

แต่ว่ำผูท่ี้ลงนำมในกำรตรวจสอบจะเปล่ียน ซ่ึงตอนแรกจะเป็นคุณ ศุภชัย ปัญญำวฒัโน และต่อมำก็เป็นคุณ

กรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ท่ีเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทมำเป็นเวลำ 2 ปี 

2. ในส่วนของ Power point น้ัน ทำงบริษัทขอรบัไปด ำเนินกำรครำวหน้ำ 

ผูส้อบบญัชี  คุณกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล   ผูส้อบบญัชีจำก ส ำนักงำน อี วำย จ ำกดั ไดต้อบขอ้ซกัถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ส ำหรบักำรตรวจสอบงบกำรเงินปี 2560 ของกลุ่มบริษัท โดยในรำยงำนของผูส้อบบญัชี ท่ีทำงส ำนักงำนออกให ้  

จะมีกำรกล่ำวถึงตัวเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ซ่ึงในประเด็นต่ำง ๆก็จะมีกำรพิจำรณำกบัทำงคณะกรรมกำร

ตรวจสอบของทำงบริษัทฯ โดยเร่ืองท่ีส ำนักงำนใหค้วำมส ำคัญในกำรตรวจสอบงบกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ          

จะประกอบดว้ยเร่ืองของ 1. ค่ำควำมนิยม 2. ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 3. มูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดร้ับของสินคำ้

คงเหลือ 4. กำรรบัรูร้ำยได ้โดยหลกักำรแลว้รำยกำรท่ีจะน ำมำชี้ แจง เร่ืองน้ีก็เป็นเร่ืองท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรเงิน

ของบริษัทฯ หรือว่ำใชดุ้ลยพินิจค่อนขำ้งมำกในกำรบนัทึกรำยกำรต่ำง ๆ ทีน้ีในกำรตรวจสอบรำยกำร ก็จะมีกำร

ตรวจสอบท่ีก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรสอบบัญชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป อย่ำงเช่นในเร่ืองค่ำควำมนิยมท่ีบริษัทฯ     

บนัทึกอยู ่ยงัมีมลูค่ำตำมท่ีแสดงไวห้รือไม่ ซ่ึงในกรณีน้ีบริษัทฯมีมลูค่ำคงเหลือท่ี 156 ลำ้นบำท ณ ส้ินปี ค่ำควำม

นิยมในส่วนน้ีจะมำจำกบริษัท นีออนเวิรคส ์ 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ : ในกำรเปิดเผยของผูส้อบบญัชีในเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ มีประเด็นใดท่ีเป็นสำระส ำคญั

ถึงตอ้งเปิดตรงน้ีเหมือนจะพดูถึงกำรดอ้ยค่ำของบริษัทฯน้ีใช่หรือไม่ 

ผูส้อบบญัชี  คุณกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล : ไม่ไดพู้ดถึงกำรดอ้ยค่ำ แต่เป็นกำรพูดถึงเร่ืองของบญัชีท่ีเรำใหค้วำมส ำคญัในกำร

ตรวจสอบ เช่น สมมติฐำนว่ำ เรำบอกว่ำบริษัทฯบันทึกค่ำควำมนิยมไว ้156 ลำ้นบำท เรำก็จะเขำ้ไปตรวจสอบ

รำยกำรน้ีว่ำ มลูค่ำของควำมนิยมน้ีมีกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ อยำ่งไร ซ่ึงเป็นกำรปฏบิติังำนตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบ

ตำมปกติ 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ : งบกำรเงินของบริษัท นีออนเวิรคส ์มีก ำไรใช่หรือไม่ 

ผูส้อบบญัชี คุณกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล : งบกำรเงินของบริษัท นีออนเวิรคสม์ีก ำไร 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ : ในส่วนท่ีปรบัเพิ่มรอ้ยละ 2 ในส่วนตวัก็คิดว่ำน่ำจะเป็นเพรำะภำวะเศรษฐกิจ เหมือนกบัภำวะ

เงินเฟ้อ น่ำจะเป็นเร่ืองทัว่ ๆไปของค่ำสอบบญัชีแต่ละบริษัทฯ 
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กรรมกำร  คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี  

ค่ำสอบบัญชีท่ีเพิ่มขึ้ น ส่วนของบริษัทย่อยทำงผู ้สอบไม่ได้ขอเพิ่มขึ้ น แต่มำเพิ่มในส่วนของบริษัทฯ CSSเอง 

เน่ืองจำกบริษัทฯมีรำยกำรเพิ่มขึ้ นดว้ยในปีน้ีบริษัทไปลงทุนในตวัเขื่อนท่ี สปป.ลำว จึงท ำใหม้ีรำยกำรเพิ่มขึ้ น ซ่ึงดู

แลว้อตัรำท่ีเพิ่มขึ้ น ตำมท่ีทำงส ำนักงำน อี วำย น ำเสนอ คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯได้

พิจำรณำแลว้เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมแลว้ 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ : ในส่วนของ IT Audit ทำงส ำนักงำน อี วำย คิดประมำณรอ้ยละเท่ำไรของค่ำตรวจสอบทั้งหมด 

ผูส้อบบญัชี คุณกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล : ในกำรตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร ์จะขึ้ นอยูก่บัว่ำทำงบริษัทฯใชร้ะบบกำรควบคลุม

ท่ีเป็นคอมพิวเตอร์หรือเปล่ำ ซ่ึงในกรณีน้ีของบริษัทฯ ยังมีกำรใชต้ัวควบคลุมภำยในท่ีเป็นระบบท่ีจัดกำรเอง

(Manual)อยู่ เพรำะฉะน้ันกำรตรวจสอบของเรำจะอยู่ในระบบ manual control จึงท ำใหไ้ม่มีกำรคิดค่ำส่วนของ       

IT Audit 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ :  ทำงบริษัทฯใชร้ะบบ ERP ใช่หรือไม่ 

กรรมกำร คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ : ในเร่ืองกำรท ำบญัชีทำงบริษัทฯใชโ้ปรแกรมบญัชีท่ีช่ือว่ำ C smile  
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม 

ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั  เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีของ

บริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 2561 โดยก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตำมรำยช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้ ำ

กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทในปี 2561 

1. นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 5874 

2. นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 3930 

3.  นำยณฐัวุฒิ  สนัติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 5730 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบติังำนไดใ้หบ้ริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

จดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตอื่นของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด แทนได ้และมีมติอนุมติัก ำหนดค่ำสอบบญัชี

ส ำหรบับริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 2,805,000 บำท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จ ำนวน   482,663,687  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100 

  ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน         0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0 

  งดออกเสียง  จ ำนวน  3,360 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     - 

  บตัรเสีย  จ ำนวน         0 เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ - 
 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

- ไม่มีกำรพิจำรณำในเร่ืองอื่น ๆ – 
 

เมื่อส้ินสุดกำรประชุมในวำระท่ี 8 แลว้ ประธำนฯ สอบถำมท่ีประชุมว่ำผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะเสนอเร่ือง

ใดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ หรือสอบถำมประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยมีผูถื้อหุน้สอบถำมดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติมดงัน้ี 

เน่ืองจำกว่ำมำสำยประมำณ 40 นำที บำงประเด็นอำจจะไม่ทรำบ แลว้ก็ลงทุนในหุน้ของ CSS มำประมำณ 2 ปี   

ก็ถือว่ำเป็นหุน้ปันผล แต่อยำกใหบ้ริษัทฯเป็นหุน้เติบโตดว้ยเช่นกนั เติบโตแบบยัง่ยนื จึงขอสอบถำมเร่ืองกำรท่ีบริษัทฯไปลงทุน

ท่ี สปป.ลำว คือจะสำมำรถรบัรูร้ำยไดใ้นไตรมำส 4 ปี 2561 เลยหรือไม่และมลูค่ำประมำณเท่ำไร 

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไดต้อบขอ้ซกัถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี  

1. ส ำหรบัรำยไดจ้ำกกำรลงทุนในเขือ่นท่ี สปป.ลำว เท่ำท่ีค ำนวณคร่ำว ๆ คำดว่ำค่ำไฟตกปีละประมำณ 60 ลำ้น

บำท บริษัทฯถือหุน้อยูร่อ้ยละ 28 ก็คงจะไดร้ำยไดร้อ้ยละ 28 ของ 60 ลำ้นบำท 

2. เร่ืองกำรลงทุนในเขื่อนท่ี สปป.ลำว ขอเรียนใหท้รำบว่ำเป็นเขื่อนขนำดเล็ก ปัจจุบันท่ีสปป.ลำวมีโครงกำรให้

เอกชนท่ีเป็นทอ้งถ่ินท่ีตอ้งถือหุน้ดว้ยลงทุนส ำหรบักำรสรำ้งเขือ่นไฟฟ้ำขนำดเล็กจ ำนวนมำก เน่ืองจำกสปป.ลำว
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ยงัมีควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำส ำหรบัทอ้งถ่ินค่อนขำ้งมำก บริษัทฯไปลงทุนเป็นเขือ่นแรก เน่ืองจำกว่ำบริษัทฯตอ้งกำร

ไปดูว่ำ มีขอ้จ ำกดัอะไรบำ้ง กำรลงทุนไดต้ำมควำมคำดหวงัหรือไม่ กำรก่อสรำ้งไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไวห้รือไม่ 

ซ่ึง ณ วนัน้ีเท่ำท่ีฝ่ำยบริหำรไดไ้ปดูกำรก่อนสรำ้งล่ำสุด อีกทั้งวนัท่ี 1 – 3 พฤษภำคม น้ีฝ่ำยบริหำรก็จะบินไปดู   

ท่ีไซต์งำนอีกครั้ง เท่ำท่ีดูงำนก่อสรำ้งน่ำจะเสร็จตำมเป้ำหมำยก็คือ เดือนกรกฎำคม หรือ สิงหำคมน้ีจะเร่ิม

ทดลองจ่ำยไฟฟ้ำได้ อีกทั้งไตรมำส 4 ก็คำดว่ำเดือนตุลำคม หรือ เดือนพฤศจิกำยน ก็จะเร่ิมรับรู ้รำยได ้        

เป็นครั้งแรก ถำ้งำนไม่มีอุปสรรค ขดัข่องใด ๆ ตอนน้ีอยู่ในส่วนของกำรติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ก็คำดว่ำ  

จะเสร็จตำมเป้ำหมำยและไตรมำส 4 จะเร่ิมรบัรูร้ำยได ้

ผูถื้อหุน้ คุณชวำล ลิปิเวชกุลกิจ ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติมดงัน้ี 

1. ไม่เห็นทำงบริษัทฯออกงำน บริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) เท่ำไรจึงขอใชโ้อกำสน้ีเรียนถำม

เกี่ยวกบัเร่ืองแผนธุรกิจ ปีน้ีคร่ำวๆเป็นอยำ่งไรบำ้ง แลว้ตำมแผนท่ีวำงไวค้ิดว่ำจะเติบโตประมำณเท่ำไร 

2. มีตวัไหนท่ีจะเป็นกำรพฒันำทำงธุรกิจ (Business development) ตวัใหม่ๆของบริษัทฯ 

3. ตอนน้ี Eastern Economic Corridor (EEC) (โครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก) ก ำลังดัง

มำก และมีหลำยๆบริษัทฯเขำ้ไป แค่เพียงเร่ิมใหข้่ำวก็ท ำใหร้ำคำหุน้วิ่งขึ้ นแลว้ แต่CSS ไม่ทรำบว่ำคิดท่ีจะไป

ลงทุนอะไรท่ีเกี่ยวขอ้งกบั EEC หรือไม่ 

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไดต้อบขอ้ซกัถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี  

1. เร่ืองของ Eastern Economic Corridor (EEC) (โครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก) บริษัทฯ   

ก็คำดหวงัว่ำทุก ๆ กำรเติบโตของประเทศ บริษัทฯจะมีส่วนร่วมกบัธุรกิจของบริษัทฯเสมอ ถำ้EEC เกิดก็จะเกิด

กำรลงทุนในอุตสำหกรรมสรำ้งโรงงำน สรำ้งงำนส ำหรับภำคตะวันออกค่อนขำ้งเยอะ บริษัทฯก็หวงัว่ำจะมี      

ส่วนร่วมเพรำะว่ำแถบทุกโครงกำรตอ้งใชส้ำยไฟ ในขณะเดียวกนับริษัทฯก็มีสำขำตะวนัออกส ำหรบัรองรบัเร่ือง

ของกำรท่ีจะเขำ้ไปน ำเสนอสินคำ้ใหก้บัโรงงำนต่ำง ๆ อีกทั้งยงัหวงัว่ำจะเป็นปัจจยับวกส ำหรบับริษัทฯในแง่ของ

กำรน ำเสนอสินคำ้มำกขึ้ น อุตสำหกรรมท่ีจะเกิดขึ้ นก็คงเป็นอุตสำหกรรมทำงด้ำนไอที อุสำหกรรมท่ีเน้น         

ไปทำงด้ำนไฮเทคมำกขึ้ น ซ่ึงส้ินคำ้ของบริษัทฯหลำยตัวได้เตรียมพรอ้มเพิ่มเติม  ตอนน้ีบริษัทฯก็ติดตำม        

สถำกำรณ ์ท่ีคณะกรรมกำรตอ้งมีกำรประชุมบ่อย ก็เน่ืองจำกสินคำ้หลำย ๆ ตวัของบริษัทฯก็เป็นสินคำ้ทำงดำ้น

ไอที สินคำ้ทำงดำ้นเกี่ยวกบัอนำคต ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของแบตเตอร่ี เร่ืองของอุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวกับสำยไฟ     

และสินคำ้ท่ีตอ้งกำรควำมแม่นย ำ ควำมรวดเร็วในกำรส่งสัญญำณมำกขึ้ น บริษัทฯก็ติดต่อบริษัทผูผ้ลิตสินคำ้ 

(Suppliers)ไวห้ลำยรำยทั้ง อเมริกำ ยุโรป จีน และญ่ีปุ่น บริษัทฯก็หวงัว่ำ EEC จะเกิดเร็วท่ีสุด ยิ่งเกิดเร็วเท่ำไร   

ก็ยิ่งเป็นผลดีกบับริษัทฯ ส ำหรบัตวับริษัทฯเองช่วงท่ีเติบโตท่ีสุดก็เป็นช่วงท่ีเกิดมำบตำพุด โดยบริษัทฯส่งสินคำ้  

ไปค่อนขำ้งเยอะ บริษัทฯก็หวังว่ำจะเป็นอีกโอกำสของกำรเติบโตทำงธุรกิจท่ีบริษัทฯจะจ ำหน่ำยสินค้ำ              

ใหอุ้ตสำหกรรมต่ำง ๆ  

2. เร่ืองของธุรกิจใหม่ ๆ บริษัทฯจะเน้นสินคำ้ท่ีตอบสนองอนำคตมำกขึ้ น ตอนน้ีบริษัทฯพึ่งเขำ้ประมูลไป แต่ว่ำ     

ไม่ชนะกำรประมูล อำทิเช่น สินคำ้ท่ีเปล่ียนเป็นดิจิตอลมิเตอร ์งำนประมูลช้ินแรกผ่ำนไปแลว้ แต่บริษัทฯไม่ได้

งำน นัน่เป็นท่ีจงัหวดัแรกท่ีจงัหวดัชลบุรี แต่ก็จะมีกำรประมูลทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ และบริษัทก็เป็นตัวแทน

สินคำ้จำกประเทศจีน บริษัทฯก็หวงัว่ำกำรประมูลครั้งต่อไป บริษัทฯจะมีโอกำสมำกขึ้ น ธุรกิจสำยไฟบริษัทฯ              

ก็ขยบัขยำยไปท ำเร่ืองของสำยไฟใตน้ ้ำ ปัจจุบนัมีบริษัทท่ีท ำอยู ่3 บริษัท คือ บริษัท อิตำเลียไทย บริษัท กนักุล 

และบริษัท อินเตอร์ลิงค์ และตอนน้ีบริษัทฯไดเ้ป็นตัวแทนของบริษัท ซูมิโตโม ประเทศญ่ีปุ่น ก็คำดว่ำจะเขำ้

ประมูลท่ีจังหวัดภูเก็ต และเกำะสีชัง ในปีน้ี ธุรกิจตัวอื่น ๆก็จะเป็นธุรกิจพลังงำนทดแทนท่ีตอนน้ีบริษัทฯ         

ไปลงทุนแลว้ ก็คือเขื่อนพลังงำนน ้ำท่ีสปป.ลำว ซ่ึงเป็นเขื่อนแรก และตำมท่ีเรียนแจง้ไปแลว้ว่ำท่ีสปป.ลำวมี

จ ำนวนเขื่อนท่ีรอกำรไปติดตั้งจ ำนวนมำก ก็ตอนน้ีในโครงกำรของ สปป.ลำวก็จะมีเขื่อนขนำดเล็กประมำณ 

200 กว่ำเขือ่น เขื่อนขนำดเล็กท่ีสปป.ลำว หมำยถึง เขื่อนท่ีก ำลงักำรผลิตอยูร่ะหว่ำง 5 – 10 เมกะวตัต ์ซ่ึงเป็น

ขนำดท่ีกำรลงทุนไม่มำกและมีขอ้ดีหลำยขอ้ อำทิเช่น ผลตอบแทน ระยะเวลำสญัญำประมำณ 50 ปี ซ่ึงถือเป็น

ผลตอบแทนค่อนขำ้งยัง่ยืน ส่วนธุรกิจตัวอื่น ๆ ท่ีบริษัทฯก ำลังศึกษำก็มีหลำยธุรกิจ ธุรกิจทำงดำ้นเทรดด้ิง 
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รำยไดค้่อนขำ้งท่ีจะสม ำ่เสมอ ส่วนธุรกิจโทรคมนำคม บริษัทฯค่อนขำ้งกงัวล กบันโยบำยภำครฐัท่ียงัมีควำมไม่

แน่นอน อย่ำงไรก็ตำมงำนท่ีบริษัทฯไดใ้นปัจจุบัน บริษัทฯไดง้ำนติดตั้งโครงข่ำยของ DTAC ระยะเวลำ 3 ปี        

ซ่ึงวนัน้ีบริษัทฯเร่ิมติดตั้งแลว้ คำดว่ำจะรบัรูร้ำยไดปี้น้ี ก็โดยทัว่ ๆไปบริษัทฯมีกำรวำงแผนเร่ืองของแผนธุรกิจ 

เร่ืองของสินคำ้ตวัใหม่ ๆ  

3. เร่ืองของ EEC บริษัทฯก็คำดหวงัว่ำจะมีส่วนร่วม รวมถึงรถไฟฟ้ำท่ีจะเช่ือม 3 สนำมบิน หรือแมก้ระทั้งรถไฟฟ้ำ

ส ำหรับภูมิภำค เน่ืองจำกว่ำโครงกำรรถไฟฟ้ำแทบจะทุกสำย บริษัทฯจ ำหน่ำยสำยไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ำแทบ      

จะทุกงำน ซ่ึงตรงน้ีบริษัทฯก็มองว่ำดว้ยสินคำ้และบริกำรของเรำมีศักยภำพ ท่ีจะสำมำรถตอบสนองควำม

ตอ้งกำรของอุตสำหกรรม และบริษัทฯก็มองว่ำธุรกิจของบริษัทยงัมีโอกำสท่ีจะเติบโตอยู่ แต่ควำมยัง่ยืนน้ันคือ

สำเหตุท่ีท ำใหข้องบประมำณส ำหรบักำรประชุมมำกขึ้ น เพรำะกำรพิจำรณำตอ้งกำรควำมรอบคอบ เน่ืองจำก

กำรลงทุนแต่ละโครงกำรมีขนำดใหญ่ อีกทั้งตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึงจะเห็นว่ำหลำยๆบริษัทก็

เร่ิมขยบัไปทำงดำ้นเทคโนโลยมีำกขึ้ น บริษัทฯเองก็มีจุดมุ่งหมำยน้ันเช่นกนั และจุดมุ่งหมำยคือพลงังำนทดแทน

และเทคโนโลย ีน่ีคือแผนธุรกิจคร่ำวๆ  

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติมดงัน้ี 

หำกมองรำยไดส่้วนท่ีจะเขำ้มำจำกลำว 28 ลำ้นบำทซ่ึงถือว่ำไม่มำกถำ้เทียบกบับริษัทท่ีระดบั 1,000 ลำ้น และอีก

อย่ำงเป็นห่วงเร่ืองของควำมเชียวชำญ เพรำะว่ำบริษัทไม่เคยท ำงำนท่ีเกี่ยวกบัเขื่อน และบริษัทฯมีควำมคิดท่ีจะ

ประมลูอีกหลำยเขือ่นท่ีสปป.ลำว จึงอยำกทรำบว่ำ พอท ำไฟฟ้ำไดก้็ขำยใหร้ฐับำลลำวใช่หรือไม่ 

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไดต้อบขอ้ซกัถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. สญัญำท ำกบักำรไฟฟ้ำท่ีสปป.ลำว เพรำะฉะน้ันเร่ืองของกำรเก็บเงินไม่น่ำมีปัญหำอะไร 

2. มีหลำยเขือ่นท่ีจะท ำ 

3. อย่ำงท่ีบอกควำมเช่ียวชำญ อีกหุน้ส่วนทำงกำรคำ้ (partners) เป็นผูเ้ช่ียวชำญในกำรสรำ้งเขื่อนไฟฟ้ำอยู่ใน

เมืองไทยท่ีไปท ำกบับริษัทฯก็คือ บริษัท พรีไซซ เพำเวอร ์โปรดิวเซอร ์จ ำกดั ในขณะเดียวกนัหุน้ส่วนของเรำท่ี

สปป.ลำว เป็นบริษัทท่ีท ำงำนก่อสรำ้ง บริษัทฯก็พิจำรณำจำกคุณภำพงำน ควำมรวดเร็วของงำน ซ่ึงตอนแรกท่ี

บริษัทฯจะไปลงทุน บริษัทฯก็กังวล ท ำใหบ้ริษัทฯเร่ิมลงทุนเขื่อนแรกเขื่อนเดียวก่อนเพื่อดูว่ำ กำรก่อสรำ้ง 

คุณภำพงำน กำรจ่ำยไฟ และกำรเก็บเงิน แมก้ระทั้งดูถึงควำมสมัพนัธ์ของผูร่้วมลงทุนทั้งหลำย เป็นไปดว้ยดี

หรือไม่ คณะกรรมกำรเลยตดัสินใจลงทุนเขื่อนแรกก่อน แต่ว่ำบริษัทฯก็มีนโยบำยลงทุนอีกหลำยเขื่อน เพรำะ

บริษัทมองว่ำเป็นรำยไดท่ี้ค่อนขำ้งยัง่ยืนระยะยำว เขื่อนพลงังำนน ้ำถำ้จ่ำยไฟได ้กำรบ ำรุงรกัษำ ถือว่ำน้อยและ

ค่ำซ่อมบ ำรุงต ำ่ เพรำะงั้นถำ้ดูอตัรำผลตอบแทน 28 ลำ้นบำทก็จะดูดีในแง่ของก ำไร 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ : คือตอนน้ีจะมี CKP ท่ีลำว ท่ีลงทุนท่ีไชยบุรี ไม่ทรำบว่ำใกลก้นัไหม 

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กังสวิวฒัน์ : บริษัทช กำรช่ำง เคำ้ลงทุนเขื่อนขนำดใหญ่ประมำณ 40,000 ลำ้นท่ีไชยบุรี แต่ของ

บริษัทฯลงทุนประมำณ 10 ลำ้นเหรียญสหรฐั เขือ่นขนำดใหญ่ตอ้งใชค้วำมเช่ียวชำญสูงและก็ตอ้งมีควำมสมัพนัธท่ี์

ดีกบัรฐับำลลำว นอกจำกน้ันควำมเส่ียงใหญ่เกิดกว่ำท่ีบริษัทฯจะรบัได ้คงตอ้งค่อย ๆท ำเล็ก ๆไปก่อน เพื่อดูควำม

ส ำพนัธ์ ส ำหรบัเขื่อนท่ีสปป.ลำว ประเทศไทยเขำ้ไปลงทุนเป็นอนัดับ 3 ประเทศท่ีลงทุนมำกท่ีสุดคือประเทศจีน 

ประเทศท่ี 2 น่ำจะเป็นเกำหลีหรือสิงคโปร ซ่ึงถำมว่ำโอกำสกำรลงทุนส ำหรับเขื่อนพลังงำนน ้ำท่ีสปป.ลำวก็ยงัมี

ค่อนขำ้งเยอะ มีทั้งเขื่อนใหญ่ เขือ่นกลำง และเขื่อนเล็ก เขื่อนขนำดใหญ่ และขนำดกลำง บริษัทฯยงัไม่ไดต้ดัสินใจ

ลงทุน บริษัทฯลงทุนในเขือ่นขนำดเล็กก่อน  

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ :  ก็มองว่ำบริษัทพยำยำมขยำยไปทำงดำ้น งำนขำยและงำนติดตั้ง และศกัยภำพท่ีเป็นไปไดอ้ื่น 

ๆ เช่นเขือ่นท่ีสปป.ลำว แต่ก่อนเคยไดย้นิว่ำ CSS เหมือนว่ำติดตั้งโครงขำ่ยจะค่อนขำ้งผูกพนักบัทำงTrue แต่ว่ำวนัน้ี

ก็เห็นว่ำรบัเจำ้อื่นดว้ยเหมือนกนั  

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กังสวิวฒัน์ : ถำ้ในแง่ของลูกคำ้ บริษัทฯรับทั้ง 3 รำย ทั้ง AIS DTAC และ True เน่ืองจำกก่อนหน้ำน้ี 

DTAC ไม่ไดล้งทุนในเร่ืองของโครงขำ่ยเน่ืองจำกนโยบำยหรือกำรตดัสินใจกำรลงทุนของDTACเอง ตอนน้ีจะเป็นช่วง

ของกำรลงทุนของ DTACเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงท ำสญัญำ 3 ปี ใหบ้ริษัทฯเตรียมทีมส ำหรบักำรลงทุนในเร่ืองของโครงขำ่ย 
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True จะประกำศเป็นปีต่อปี อย่ำงปีน้ีเคำ้มีโครงกำรตำมท่ีTrueไดป้ระชำสัมพันธ์ออกมำ เคำ้จะลงทุนเพื่อขำย

โครงข่ำยเขำ้กองทุนโครงสรำ้งพื้ นฐำนซ่ึงบริษัทฯก็ไดง้ำนของ Trueในปีน้ี แลว้ก็ด ำเนินกำรติดตั้งอยู่ AIS ตอนน้ี

ค่อนขำ้งจะเงียบเพรำะเคำ้คงรอกำรประมูลสมัปทำนอนัใหม่ ปีน้ีแทบจะไม่มีงำนประมูลใหม่ ๆ ออกมำเลยส ำหรบั 

AIS ตำมท่ีแจง้เร่ืองของ DTACไปน้ัน เพรำะสญัญำท่ีบริษัทฯไดร้บัของ DTAC น้ันสูงท่ีสุดและก็คำดว่ำจะเป็นรำยได้

หลกัส ำหรบังำนติดตั้งโครงขำ่ยในช่วง 2-3ปีน้ี ท่ีค่อนขำ้งแน่นอนเพรำะบริษัทฯเซ็นสญัญำไปแลว้  

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ :  อยำ่งเช่น AOT ปีท่ีแลว้เห็น CSS ไม่สนใจเขำ้ร่วมประมลูหรือ 

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ : ถำมว่ำสนใจไหม บริษัทฯสนใจ แต่งำนของ AOT เป็นงำนท่ีค่อนขำ้งยำกมำกเรำจึงไม่ได้

เขำ้หลำยงำนท่ีเรำพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรแลว้ก็ตดัสินใจไม่เขำ้เพรำะว่ำดูแลว้มีควำมเส่ียงมำกกว่ำผลตอบแทน

ท่ีได ้ 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ :  งำนของ CSS ท่ีเป็นงำนสำยไฟลงดิน และงำนสำยไฟใตน้ ้ำบริษัทฯมีควำมเช่ียวชำญขนำดไหน  

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ :  ถำมว่ำมีควำมเช่ียวชำญไหม ตอบดว้ยควำมสัจจริงไม่มี เพรำะฉะน้ันพนัธมิตรจะเป็น      

ส่ิงส ำคัญท่ีเรำเลือกพันธมิตรคือบริษัท เซ็กโก ้เอช.วี.จ ำกัด  เป็นบริษัทท่ีท ำด้ำนน้ีมำกว่ำ 20 ปี และก็ตอ้งกำร

สนับสนุนเร่ืองของกำรเงิน เร่ืองของทีมงำน ซ่ึงถือว่ำเป็นจงัหวะท่ีดี บริษัทฯก็ไดค้วำมเชียวชำญท่ีเคำ้ถ่ำยทอดใหเ้รำ 

ส ำหรับสำยใต้น ้ ำ เป็นงำนท่ีต้องประชุมกรรมกำรทุกเดือนเพรำะควำมเส่ียงสูงมำก พำร์ทเนอร์ของเรำคือ        

บริษัท ซูมิโตโม เป็นบริษัทผลิตสำยไฟและท ำงำนด้ำนน้ีมำกว่ำ 100 ปี มีควำมเช่ียวชำญสูง ดูเป็นบริษัทท่ี

น่ำเช่ือถือและมีพนัธสัญญำท่ีดี ก็คือเซ็นสัญญำเป็นคู่คำ้ และเซ็นสัญญำเป็นตัวแทน เพรำะฉะน้ันในกำรประมูล

บริษัทฯก็เช่ือว่ำ  บริษัทฯมีพนัธมิตรท่ีดีและมีควำมเช่ียวชำญแลว้ก็มีควำมระมดัระวงัและมีควำมเป็นมืออำชีพสูง 

เพรำะฉะน้ันในเร่ืองของประสบกำรณ์เรำก็พึ่งพิงพนัธมิตรเป็นส่วนใหญ่ แต่ส่ิงท่ีตอ้งมำดูท่ีเหลือก็คือเร่ืองของควำม

เส่ียง เพรำะว่ำโครงกำรท่ีประกำศจะลงทุน 2 โครงกำรปีน้ีท่ีบริษัทฯจะเขำ้ร่วมประมูลก็มีโครงกำรเดินสำยจำกบน

ดินไปเกำะสีชัง และเดินสำยจำกสุรำษฎร์ธำนีไปเกำะสมุย เป็น 2 โครงกำรท่ีบริษัทฯจะพิจำรณำกำรลงทุน ถำ้

พิจำรณำจำกปัจจยัควำมเส่ียงรอบดำ้นแลว้ ถำ้ไม่เกินกว่ำผลตอบแทนท่ีคำดว่ำจะไดร้บับริษัทฯก็คงจะลงทุน  

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ :  อยำกจะฝำกไวนิ้ดหน่ึง กำรเลือกพันธมิตรก็มีส่วนส ำคญั จำกประสบกำรณ์ของพนัธมิตร    

และฐำนะกำรเงิน 

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ :  ส่วนใหญ่ท่ีบริษัทฯลงทุนจะเป็นโครงกำรเล็ก ๆก่อน บริษัทฯก็ตอ้งกำรศึกษำพนัธมิตร

เหมือนกนั  

ผูถื้อหุน้ คุณวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง : มีโครงกำรหลำยๆโครงกำรท่ีเปิดใหม่ ในอนำคตจะมีกำรเพิ่มทุน

หรือไม่  

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ :  ตอนน้ียงัไม่มีโครงกำรเพิ่มทุน ท่ีบริษัทฯจ่ำยเงินปันผลเยอะเพรำะบริษัทฯมองว่ำยงัไม่มี

โครงกำรท่ีจะตอ้งใชเ้งินลงทุน แต่ถำ้ไดง้ำนท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ส่ิงแรกท่ีจะใชก้็คือเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทก่อน 

ส่วนท่ีสองคือกำรสนับสนุนจำกสถำบันกำรเงิน กำรเพิ่มทุนเป็นทำงเลือกสุดทำ้ยถำ้บริษัทฯจ ำเป็น ถำ้บริษัทฯได้

งำนแน่ ๆผลตอบแทนสอดคลอ้งกบักำรลงทุนบริษัทฯก็เช่ือว่ำผูถื้อหุน้จะเห็นดว้ยกบักำรลงทุน กำรเพิ่มทุนจะเป็น

ทำงเลือกสุดทำ้ยท่ีจะพิจำรณำ 

ผูถื้อหุน้ คุณอำรียร์ตัน์ สถิตยว์รกุล ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง : อยำกทรำบว่ำแนวโน้มในอนำคตบริษัทฯวำงน ้ำหนักกบัรำยได้

กลุ่มไหนท่ีจะท ำใหบ้ริษัทมีก ำไรในอนำคต 

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ : คือตอนน้ีธุรกิจหลกัของเรำก็ยงัเป็นเหมือนเดิม ก็คือธุรกิจเทรดด้ิง ครองมูลค่ำประมำณ   

รอ้ยละ 70 ธุรกิจติดตั้งโทรคมนำคมประมำณรอ้ยละ30ค ำถำมท่ีว่ำบริษัทจะไปธุรกิจไหนมำกขึ้ นคือธุรกิจเทรดด้ิง  

เองก็ยงัมีสินคำ้หลำกหลำยท่ีสำมำรถเติมเต็มวงจรธุรกิจได ้แต่ปริมำณกำรขึ้ นจำก 3,500 ลำ้นบำทขึ้ นไปเยอะๆ

จะตอ้งเป็นสินคำ้ท่ีมีมลูค่ำสูงซ่ึงจะเติบโตไดค้่อนขำ้งยำก ส่วนเร่ืองธุรกิจติดตั้ง เป็นธุรกิจท่ีมีควำมเส่ียงสูงกว่ำธุรกิจ

ทำงดำ้นเทรดด้ิง แต่ก็มีอตัรำกำรท ำก ำไรขั้นตน้ท่ีดีกว่ำ ถำ้ตอ้งกำรธุรกิจระยะยำวและผลก ำไรท่ีดี ตอ้งขยำยธุรกิจ

ไปทำงดำ้นกำรติดตั้ง ส่วนธุรกิจอีกตวัหน่ึงท่ีเป็นเป้ำหมำยและสรำ้งรำยไดร้ะยะยำวและยัง่ยืนก็คือธุรกิจเกี่ยวกบั

สัมปทำน อำทิเช่น ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำจำกน ้ ำ อำยุสัมปทำนประมำณ 50 ปี ถ้ำผลตอบแทนอยู่ท่ีประมำณ          
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รอ้ยละ 14 ต่อปี 50 ปีก็เป็นมูลค่ำท่ีสูง ท่ีน ำเสนอไปเป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงท่ีกรรมกำรตอ้งประชุมทุกเดือนเท่ำน้ัน 

ส ำหรับแนวโน้มจะไปทำงด้ำนธุรกิจท่ีอัตรำกำรท ำก ำไรขั้นต้นท่ีมำกขึ้ น อำทิเช่น ธุรกิจติดตั้งไม่ว่ำจะเป็น 

Submarine มิเตอรไ์ฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฮเทคท่ีเกี่ยวกบัไฟฟ้ำ กำรควบคุมไฟฟ้ำ แต่ลูกคำ้ของบริษัทฯก็จะจ ำกดัอยู่ในวง

เดิม ๆ จะเป็นภำครฐั อำทิเช่นกำรไฟฟ้ำ  
 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงไดก้ล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมำร่วมประชุม

และกล่ำวปิดประชุมเวลำ 12.06 น. 

 

      

 (พลต ำรวจตรี ดร.สุพิศำล ภกัดีนฤนำถ) 

      ประธำนท่ีประชุม 

 

    

(นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข) 

   เลขำนุกำรบริษัท   

  ผูบ้นัทึกกำรประชุม 
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วาระที่ 2 

พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2561 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 รำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2561 รวมทั้งรำยงำนขอ้มูลต่ำง ๆของบริษัทฯ       

ในรอบปี 2561น้ัน บริษัทฯไดจ้ดัท ำไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2561 (ในรูปแบบ QR-Code) ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตบ์ริษัทฯ 

(www.cssthai.com) และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่ำนล่วงหน้ำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท

ในรอบปี 2561 ดงักล่ำว 

 

การลงมติ 

 วำระน้ีไม่ตอ้งไดร้บักำรลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุน้เน่ืองจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ  
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วาระที่ 3 

พิจารณาอนุมตังิบการเงินประจ าปี 2561 สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรท ำ

งบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้

ประจ ำปี 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมติั โดยงบกำรเงินประจ ำปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ซ่ึงไดผ่้ำนกำรพิจำรณำ

จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและได้รับกำรตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว ดังมีรำยละเอียดสรุป

สำระส ำคญัจำกงบกำรเงินดงัน้ี 

ฐานะทางการเงิน 
ปี 2561 (บาท)  

งบการเงินรวม 

ปี 2561 (บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยร์วม 3,442,025,547 3,304,862,486 

หน้ีสินรวม 1,744,809,350 1,647,111,369 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,697,216,197 1,657,751,117 

รำยไดร้วม 4,565,647,524 4,167,591,863 

ก ำไรสุทธิ    169,251,863 171,252,103 

ก ำไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ)    170,337,772 171,252,103 

ก ำไรต่อหุน้(ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ) 0.14 0.15 

ทั้งน้ีบริษัทฯไดจ้ดัท ำขอ้มูลไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2561 (ในรูปแบบ OR Code) หน้ำท่ี 114 ถึง 153 ภำยใตห้วัขอ้

เร่ือง “รำยงำนผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตและงบกำรเงิน” รวมทั้งบทวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ

ประจ ำปี 2561 หน้ำท่ี 95 ถึง 112 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ(www.cssthai.com) และไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่ำน

ล่วงหน้ำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้ 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกระบวนกำรจดัท ำรำยงำนทำงบญัชีและกำรเงินของบริษัทมีระบบกำรควบคุม

ภำยในท่ีดีเพียงพอท่ีท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอยำ่งถูกตอ้ง

ตำมท่ีควร ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ    

เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ชง้บกำรเงินในกำรตัดสินใจลงทุน ตำมรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ    

ซ่ึงแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2561 (ในรูปแบบ OR Code) หน้ำท่ี 6   

  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯไดพ้ิจำรณำงบกำรเงินประจ ำปี 2561 ดงักล่ำวไดแ้สดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน    

ท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอตำมหลักกำรบัญชีท่ีรองรับทัว่ไปแลว้ เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมสำมัญ         

ผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561ตำมท่ีเสนอขำ้งตน้ 

 

การลงมติ 

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใช้คะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนท่ีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่ำงหำกเป็นเสียงช้ีขำด 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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วาระที่ 4 

พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 ตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชน จ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 116 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 46. ก ำหนดใหบ้ริษัท

ตอ้งจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีจนกว่ำทุนส ำรองจะมี       

ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  นอกจำกน้ีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลของบริษัท ไดก้ ำหนดไวว้่ำในกรณีท่ีบริษัท         

ไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได ้         

ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทและหลงัหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลน้ันจะตอ้งไม่มีผลกระทบ   

ต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยำ่งมีนัยส ำคญั 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2562 คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำ   

กำรจดัสรรก ำไรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวด6 เดือนหลังของปี 2561 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2561 – วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 โดยเห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมัติ    

กำรจัดสรรก ำไรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยปันผล โดยอนุมัติจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุน้ละ 0.06 บำท        

ในมลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 70,544,345.34 บำท 

อน่ึงท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 8 สิงหำคม 2561 ไดม้ีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 โดยจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.06 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม

ไม่เกิน 70,544,345.34 บำท ดงัน้ัน เมื่อน ำเงินปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวมำรวมกบักำรจ่ำยปันผลในครั้งน้ี จะคิดเป็นกำร

จ่ำยเงินปันผลส ำหรบัปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 141,088,690.68 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 82.38 ของก ำไรสุทธิ

ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทในปี 2561 ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อ

หุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันท่ี 24 พฤษภำคม 

2562 (ทั้งน้ีสิทธิในกำรรบัเงินปันผลดงักล่ำวยงัมีควำมไม่แน่นอนจนกว่ำจะไดร้บักำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้) 

 ทั้งน้ีผูถื้อหุน้จะตอ้งเสียภำษีเงินไดส้ ำหรบัเงินปันผลท่ีไดร้บัดงักล่ำวตำมประมวลรษัฎำกร (บริษัทฯจ่ำยเงินปันผลจำก

ก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรำรอ้ยละ 20) 

                                     ขอ้มลูกำรเปรียบเทียบกำรจ่ำยปันผล 3 ปีท่ีผ่ำนมำดงัน้ี 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1.  ก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ลำ้นบำท) 195.69 256.11 171.25

2.  รวมเงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.16 0.18 0.12

     2.1  เงินปันผลระหว่ำงกำล (บำท/หุน้) 0.06 0.08 0.06

     2.2  เงินปันผลประจ ำปี (บำท/หุน้) 0.10 0.10 0.06

3.  รวมเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน (ลำ้นบำท) 188.54 211.63 141.09

4.  สดัส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสุทธิจำกงบ

กำรเงินเฉพำะกิจกำร (รอ้ยละ)

96.34 82.63 82.38

 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้ประจ ำปี 2562 พิจำรณำอนุมัติ      

กำรจดัสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผล ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอขำ้งตน้ 

 

การลงมติ 

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใช้คะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนท่ีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่ำงหำกเป็นเสียงช้ีขำด 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562   27 

 

วาระที่ 5 

พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และตำมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 36. ก ำหนด

ว่ำในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้งใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งในอัตรำ  1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยให้

กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อก แต่อำจไดร้บัเลือกตั้งใหก้ลบัเขำ้เป็นกรรมกำรไดอ้ีก 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 น้ี มีกรรมกำรท่ีจะตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในอตัรำ 1 ใน 3 ของ

จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดคิดเป็นจ ำนวน 4 ท่ำน ดังน้ี (1)นำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์ (2)นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรัตน์            

(3)รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ (4)ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์  

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 

บริษัทฯมีหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรโดยผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล    

ทั้งน้ีในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภำพันธ ์

2562 โดยกรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจำรณำด้วย ได้พิจำรณำสรรหำบุคคล ท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทน

กรรมกำรท่ีออกตำมวำระดงักล่ำว โดยพิจำรณำกลัน่กรองคุณสมบติัในดำ้นต่ำง ๆ แลว้ มีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปน้ี

เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 4 ท่ำน คือ  (1)นำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์ (2)นำงสำวภณิดำ 

เศวตวรรณรตัน์ (3)รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์  (4)ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์ ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

(1) ทั้ง4ท่ำนเป็นผู ้ท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำยวิชำชีพอันเป็น

ประโยชน์และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

(2) ทั้ง4ท่ำนมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียน ตำมขอ้บังคับของบริษัท     

และตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

(3)  ทั้ง4ท่ำนท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึงน้ันในรอบปีท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำง

สม ำ่เสมอ โดยในระหว่ำงกำรประชุมได้ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯและได้เขำ้ร่วมประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทฯทุกครั้ง จ ำนวนทั้งส้ิน4ครั้ง ส ำหรบัผลงำนของกรรมกำรท่ีออกตำมวำระทั้ง4ท่ำนมีดงัน้ี 

(3.1) นำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนโทรคมนำคม ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไดป้ฏบิติัหน้ำท่ีในต ำแหน่ง

เป็นอย่ำงดี ดูแลและบริหำรงำนดำ้นกำรบริหำรงำนโทรคมนำคม อีกทั้งยงัเป็นผูม้ีควำมกวำ้งขวำงใน   

ทุกช่องทำงของงำนโครงกำร ก ำหนดแผนงำนและกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยท่ีไดร้ับมอบหมำย  

อกีทั้งยงับริหำรและประเมินควำมเส่ียงในดำ้นต่ำง ๆ รวมทั้งใหค้ ำเสนอแนะในประเด็นควำมเส่ียงท่ีอำจ

ส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 (3.2) นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียง กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน

กำรเงินบัญชี ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำได้ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งเป็นอย่ำงดี เป็นผู ้มีควำมรู ้

ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ โดยเฉพำะดำ้นกำรบริหำรจดักำรทำงดำ้นกำรเงินบัญชีอย่ำงมีคุณภำพ 

โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้ดว้ยกำรวำงแผนกำรเงิน กำรลงทุน และบริหำรจดักำรระบบบญัชีเพื่อ

ประสิทธิผลและประสิทธิภำพสูงสุดให้บรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ อีกทั้งยังบริหำรและประเมิน       

ควำมเส่ียงในดำ้นต่ำง ๆ รวมทั้งใหค้ ำเสนอแนะในประเด็นควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษัทและ

บริษัทในเครือ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 (3.3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ ประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำพิ จำรณ ำค่ำตอบแทนและบรรษั ทภิบ ำล                    

โดยรองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉัตรอคัรพฒัน์ ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและประธำน

กรรมกำรตรวจสอบตั้ งแต่วันท่ี  8 สิงหำคม 2548 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลำ 13 ปีต่อเน่ือง          

ตำมขอ้ก ำหนดกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอด
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ระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไดป้ฏบิติัหน้ำท่ีในต ำแหน่งเป็นอยำ่งดี เป็นผูท่ี้มีควำมรูค้วำมสำมำรถมีประสบกำรณ ์

มีควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นตลอดมำ มีควำมเชียวชำญท่ีหลำกหลำย โดยเฉพำะงำน    

ดำ้นบัญชีและกำรเงิน อีกทั้งยงัมีควำมรูด้ำ้นบัญชีกำรเงินเป็นอย่ำงดี ดูแลและให้ค ำปรึกษำรวมทั้งให้

ค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรปฏิบติังำนดำ้นบญัชีกำรเงิน ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชีท่ีก ำหนด ติดตำมให้

บริษัทฯมีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีมำตรฐำนสำกล ดูแลใหก้ำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ถูกตอ้ง

เป็นไปตำมกฎระเบียบขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ ส ำนักงำน ก.ล .ต. และกฎหมำย     

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนกบับริษัทฯ 

 (3.4) ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดระยะเวลำ     

ท่ีผ่ำนมำ ไดป้ฏิบัติหน้ำท่ี ในฐำนะกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบเป็นอย่ำงดี มีควำมอิสระ    

ในกำรใหค้วำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำเป็นผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ โดยเฉพำะงำน

ด้ำนกำรลงทุนต่ำงประเทศโดยสำมำรถให้ค ำแนะน ำเพื่อให้บริษัทสำมำรถขยำยกำรลงทุนไปยัง

ต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรวำงระบบกำรตรวจสอบภำยในใหม้ีควำมรดักุม และสำมำรถตรวจสอบ ไดใ้นทุก

ขัน้ตอนกำรผลิต หำกมีปัญหำก็สำมำรถใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ  

อยำ่งไรก็ดีตำมท่ีบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำและเสนอช่ือบุคคลอื่น

เขำ้รบักำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ตำมหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ผ่ำนทำงเว็บไซตบ์ริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 – 15 มกรำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำน้ัน ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลอื่นเขำ้

รบัต ำแหน่งเป็นกรรมกำรรำยใหม่  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมกำรบริษัทฯในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2562 ไดพ้ิจำรณำกลัน่กรอง   

ถึงควำมเหมำะสมทั้งควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์และควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพ ซ่ึงบุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือมีควำม

เหมำะสมกบักำรประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำรปฏิบติัหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรท่ีผ่ำนมำอย่ำงสม ำ่เสมอและเป็นไปตำม

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง จึงเห็นควรใหน้ ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระทั้ง 4 ท่ำนใหก้ลบั

เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหน่ึง ดงัน้ี 

 (1)นำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์     เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

 (2)นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์    เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

 (3)รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์   เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

 (4)ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์    เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

  รวมทั้งในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลรวมทั้งกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทฯไดพ้ิจำรณำและมีมติเห็นชอบใหเ้สนอช่ือ รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอคัรพฒัน์  และ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ 

กรรมกำรอิสระรำยเดิม กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระต่ออีกวำระหน่ึง เน่ืองจำกรองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัร

อัครพัฒน์ และ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 เป็นผู ้มี

ประสบกำรณ์และมีควำมเช่ียวชำญดำ้นบญัชีและกำรเงินซ่ึงสำมำรถใหค้ ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บับริษัทฯ ไดเ้ป็นอยำ่งดี 

ตลอดจนเป็นผูท่ี้สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

ขอ้มูลของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

 ขอ้มูลของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ตลอดจนนิยำมกรรมกำรอิสระและคุณสมบัติของผูท่ี้จะ

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ รวมทั้งผลกำรปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ ในช่วงท่ีผ่ำนมำมีรำยละเอียดปรำกฏตำม

เอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 
 

การลงมติ 

 อน่ึง ขอ้บังคบัของบริษัทไดก้ ำหนดวิธีกำรลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทเป็นแบบกำรใชค้ะแนนเสียงขำ้ง

มำกโดยก ำหนดใหห้น่ึงหุน้เท่ำกบัหน่ึงคะแนนเสียง มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

http://www.cssthai.com/
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ประวตัิโดยสงัเขปของ นายโอภาส ติยวฒันาโรจน ์

ต าแหน่งในบริษทั  : กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนโทรคมนำคม  

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมกำร (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร) 

อาย ุ : 53  ปี 

สญัชาต ิ : ไทย  

คณุวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยักรุงเทพ 

 
 

ประสบการณ/์ความรูค้วามช านาญ: ดำ้นบริหำรธุรกจิ ดำ้นโทรคมนำคม และมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็น

อยำ่งดี 
 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 ประกำศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2549 

 ประกำศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2554 
 

ประวตัิการท างาน 

(1) ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 1 บริษัท ดงัน้ี 

 ปี 2548 – ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่   

 ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  

 ปี 2555 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  

 ปี 2556 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนโทรคมนำคม บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  

(2) ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ ำนวน 1 บริษัท ดงัน้ี 

 ปี 2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. นีออน เวริคส ์คอมมนิูเคชัน่ (ประเทศไทย)  

(3) ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปีท่ีผ่ำนมำ   :  ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษทัฯ 

 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

การถือหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 58,339,711 หุน้ หรือ 4.96%  

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  :  13 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหำคม 2548 – ปัจจุบนั) 

ประวตัิการเขา้รว่มประชุมในปี 2561 

 คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 4 ครั้ง จำกจ ำนวน 4 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จ ำนวน 1 ครั้ง จำกจ ำนวน 1 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 12 ครั้ง จำกจ ำนวน 12 ครั้ง/คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร จ ำนวน 6 ครั้ง จำกจ ำนวน 7 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 85.71% 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลแลว้ เห็นว่ำนำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์ เป็นผูม้ีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรครบถว้นตำมท่ี

ก ำหนดไวต้ำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง และไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมทั้ งไม่มี

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปียอ้นหลงั 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562   30 

 

ประวตัิโดยสงัเขปของ นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน ์

ต าแหน่งในบริษทั  : กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี  

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมกำร (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร) 

อาย ุ : 55  ปี  

สญัชาต ิ : ไทย   

คณุวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 

ประสบการณ/์ความรูค้วามช านาญ: ดำ้นบริหำรธุรกิจ ดำ้นกำรเงิน-บญัชี และมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็น

อยำ่งดี 
 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 ประกำศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548 

 ประกำศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2548 

ประวตัิการอบรมอ่ืน ๆ 

 หลกัสูตรกำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส ำหรบันักบริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 12 

 หลกัสูตรเทคนิคกำรจดัท ำและยืน่แบบ ข.1 ใหถู้กตอ้งตำมประกำศปปช. จำกสภำวชิำชีพในพระบรมรำชูปถมัภ ์พ.ศ. 2556 

 หลกัสูตรนักบริหำรกำรเงินกำรคลงัภำครฐัระดบัสูง รุ่น 3/2559 

 หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Markets ปี 2560 
 

ประวตัิการท างาน 

(1) ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 1 บริษัท ดงัน้ี 

 ปี 2548 – ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่   

 ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  

 ปี 2555 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  

 ปี 2556 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงิน – บญัชี บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  

(2) ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ ำนวน 2 บริษัท ดงัน้ี 

 ปี 2540 – ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี ่

 ปี 2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. นีออน เวริคส ์คอมมนิูเคชัน่ (ประเทศไทย)  

(3) ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปีท่ีผ่ำนมำ   :  ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษทัฯ 

 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

การถือหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 3,341,688 หุน้ หรือ 0.28%  

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  :  13 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหำคม 2548 – ปัจจุบนั) 

ประวตัิการเขา้รว่มประชุมในปี 2561 

 คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 4 ครั้ง จำกจ ำนวน 4 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จ ำนวน 1 ครั้ง จำกจ ำนวน 1 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จ ำนวน 1 ครั้ง จำกจ ำนวน 1 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 12 ครั้ง จำกจ ำนวน 12 ครั้ง/คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร จ ำนวน 7 ครั้ง จำกจ ำนวน 7 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลแลว้ เห็นว่ำนำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ เป็นผูม้ีคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรครบถว้นตำมท่ี

ก ำหนดไวต้ำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง และไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมทั้งไม่มี

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปียอ้นหลงั 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562   31 

 

ประวตัิโดยสงัเขปของ รองศาสตราจารย ์ดร.ปิติพฒัน ์ฉตัรอคัรพฒัน ์

ต าแหน่งในบริษทั  : กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน 

และบรรษัทภิบำล 

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมกำรอสิระ  

อาย ุ : 57  ปี  

สญัชาต ิ : ไทย   

คณุวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาเอก สาขาการบญัชี The Manchester Metropolitan University,UK 
ประสบการณ/์ความรูค้วามช านาญ: ดำ้นกำรเงิน-บญัชี  
 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2548 
ประวตัิการท างาน 

(1) ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 1 บริษัท ดงัน้ี 

 ปี 2548 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่   

 ปี 2555 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  

 ปี 2555 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  

(2) ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี 

(3) ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปีท่ีผ่ำนมำ   :  ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษทัฯ 

 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

การถือหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : ไม่มี  

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  :  13 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหำคม 2548 – ปัจจุบนั) 

ประวตัิการเขา้รว่มประชุมในปี 2561 

 คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 4 ครั้ง จำกจ ำนวน 4 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 4 ครั้ง จำกจ ำนวน 4 ครั้ง/คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จ ำนวน 1 ครั้ง จำกจ ำนวน 1 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร จ ำนวน 7 ครั้ง จำกจ ำนวน 7 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลแลว้ เห็นว่ำรองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัพฒัน์ เป็นผูม้ีคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำร

ครบถว้นตำมท่ีก ำหนดไวต้ำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

รวมทั้งไม่มีประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปียอ้นหลงั  

ขอ้มูลอ่ืน ๆ :  กำรมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ 
(2) ไม่เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย) 
(3) ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ (เช่น กำรซ้ือ / ขำย วตัถุดิบ / สินคำ้ / บริกำร กำรใหกู้ย้มืเงินหรือกำรกูย้มืเงิน) 
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ประวตัิโดยสงัเขปของ ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน ์

ต าแหน่งในบริษทั  : กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมกำรอสิระ  

อาย ุ : 62  ปี  

สญัชาต ิ : ไทย   

คณุวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำเอก คณะเศรษฐศำสตร ์Universite de Paris ประเทศฝรัง่เศส 

 ปริญญำโท คณะเศรษฐศำสตร ์Universite de Paris ประเทศฝรัง่เศส 

 ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร ์Universite de Paris ประเทศฝรัง่เศส 

ประสบการณ/์ความรูค้วามช านาญ: ดำ้นกำรเงิน-บญัชี และกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 
 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 ประกำศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification Program รุ่น 198/2557  

 Advanced Audit Committee Program รุ่น 23/2559 

 Board Nomination and Compensation Program รุ่นท่ี 5/2561 

ประวตัิการอบรมอ่ืน ๆ 

 นักบริหำรระดบัสูง (นบส.) รุ่นท่ี 52/2550 

 กำรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครฐั เอกชน และกำรเมือง (วปม.) รุ่นท่ี 6/2556 

 นักบริหำรกำรเงินกำรคลงัภำครฐัระดบัสูง (บงส.) รุ่นท่ี 1/2557 

 วิทยำลยัตลำดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 20/2558 

 ผูน้ ำธุรกิจระดบัโลก (GBL) รุ่นท่ี 2/2560 

 หลกัสูตรกำรบริหำรกำรท่องเท่ียว (TME) รุ่น 1/2560 

ประวตัิการท างาน 

(1) ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 3 บริษัท ดงัน้ี 

 ปี 2560 – ปัจจุบนั  กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ บมจ.คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่   

 ปี 2559 – ปัจจุบนั  กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ /ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน  

บมจ.พี ที จี เอ็นเนอย ี

 1 ก.ย.2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. บี จิสติกส์  
(2) ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

 ปี 2560 – ปัจจุบนั  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัผูท้รงคุณวุฒิ  มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

 ปี 2560 – ปัจจุบนั  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัผูท้รงคุณวุฒิ  วิทยำลยันำนำชำติรำฟเฟิลส์ 

 ปี 2561 – ปัจจุบนั  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัผูท้รงคุณวุฒิ มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

(3) ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปีท่ีผ่ำนมำ   :  ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษทัฯ 

 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

การถือหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 50,000 หุน้ หรือ 0.004% 

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  :  2 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่ 23 กุมภำพนัธ ์2560 – ปัจจุบนั) 

ประวตัิการเขา้รว่มประชุมในปี 2561 

 คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 4 ครั้ง จำกจ ำนวน 4 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 ครั้ง จำกจ ำนวน 4 ครั้ง/คดิเป็นรอ้ยละ 75 

 คณะกรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร จ ำนวน 7 ครั้ง จำกจ ำนวน 7 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
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หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลแลว้ เห็นว่ำ ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์ เป็นผูม้ีคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรครบถว้นตำมท่ีก ำหนดไว้

ตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง และไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมทั้งไม่มีประวติักำร

กระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปียอ้นหลงั  

ขอ้มูลอ่ืน ๆ :  กำรมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ 
(2) ไม่เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย) 
(3) ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ (เช่น กำรซ้ือ / ขำย วตัถุดิบ / สินคำ้ / บริกำร กำรใหกู้ย้มืเงินหรือกำรกูย้มืเงิน) 
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นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ำกัด (มหำชน) ไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระเท่ำกับขอ้ก ำหนดขั้นต ำ่      

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองำนใดอนัเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจโดยอิสระของตน 

โดยคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระตำมกฎระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์แล ะตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด               

มีรำยละเอียดดงัน้ี:- 

1.ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผูถื้อหุน้รำย

ใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีใหนั้บรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยน้ัน ๆ ดว้ย 

2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ ำนำจควบคุมของ

บริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระทั้งน้ี

ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำรหรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำย

ใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

3.ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่

น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้ับกำรเสนอใหเ้ป็น

ผูบ้ริหำร หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4.ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุม

ของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย 

หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุม ของผูท่ี้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่     

หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้ง

เป็นกรรมกำรอิสระ ควำมสัมพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสังหำริมทรพัย ์รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรับควำมช่วยเหลือทำง

กำรเงิน ดว้ยกำรรับหรือใหกู้ย้ืม คำ้ประกนั กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั     

ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่รอ้ยละสำมของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษัท 

หรือตั้งแต่ยี่สิบลำ้นบำทขึ้ นไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ำ่กว่ำ ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณ

มูลค่ำของรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ว่ำดว้ยหลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยว     

โยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำวใหนั้บรวมภำระหน้ีท่ีเกิดขึ้ นในระหว่ำงหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์

ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ดว้ยเวน้แต่จะได้พน้จำกกำรมี

ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึง

ไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะได้

พน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

7.ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้ับกำรแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัท 

8.ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจกำรของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วน

ท่ีมีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้

เกินรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำร

แขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจกำรของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9.มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

หมำยเหตุ : นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท เท่ำกับท่ีก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์
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วาระที่ 6  

พิจารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ.2535 และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ท่ี 42 ไดก้ ำหนด     

ใหก้ำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม  

ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 

 

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน 

 คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผูพ้ิจำรณำ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรในเบ้ืองตน้ โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติใหค้วำมเห็นชอบ และน ำเสนอต่อท่ี       

ประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป ซ่ึงได้แก่ กำรอนุมัติวงเงินค่ำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี                 

ทั้งน้ีคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ไดพ้ิจำรณำกลัน่กรองถึงควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน    

ท่ีสอดคลอ้งกบัภำระหน้ำท่ี ควำมรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำยรวมทั้งไดเ้ปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนำดใกลเ้คียงกนั 

จำกรำยงำนผลส ำรวจอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ตลอดจน

ค ำนึงถึงผลประกอบกำร ผลงำน สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ และภำวะเศรษฐกิจโดยรวม  

คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จึงเห็นควรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรบั  

ปี 2562 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บำท ซ่ึงลดลงจำกปี 2561รอ้ยละ 10 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 ไดพ้ิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร

ตำมขอ้เสนอและควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล มีมติเห็นควรเสนอท่ี         

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 พิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 

4,500,000 บำท ซ่ึงลดลงจำกปี 2561 ร้อยละ 10 โดยแยกออกเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน  ค่ำเบ้ียประชุมต่อครั้ง 

ค่ำตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่ำตอบแทนอื่น ๆ รำยละเอียดดงัน้ี 
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องคป์ระกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ล าดบั รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 (ปีที่เสนอ) 

กรรมการบริษทั 

1 ค่าตอบแทนรายเดือน/เดือน       

  - ประธำนกรรมกำรบริษัท 100,000.00 100,000.00 70,000.00 

2 ค่าเบ้ียประชุม/ครั้ง       

  - กรรมกำรบริษัท 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

กรรมการตรวจสอบ 

3 ค่าตอบแทนรายเดือน/เดือน       

  - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

  - กรรมกำรตรวจสอบ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

4 ค่าเบ้ียประชุม/ครั้ง       

  - กรรมกำรตรวจสอบ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

5 ค่าเบ้ียประชุม/ครั้ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

6 ค่าเบ้ียประชุม/ครั้ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

กรรมการยทุธศาสตร ์

7 ค่าเบ้ียประชุม/ครั้ง - 5,000.00 5,000.00 

ส าหรบัขอ้ 5 และ ขอ้ 6 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั จะไม่ไดร้บัค่าเบ้ียประชุมน้ี 

8 สว่นที่เหลือใหส้  ารองไวส้  าหรบัการจา่ยโบนสั คา่ตอบแทนพิเศษและคา่ตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่

คณะกรรมการบรษิทั โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรตอ่ไป 

หมำยเหตุ : ทั้งน้ีบริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือรำยกำรขำ้งตน้ ใหแ้ก่กรรมกำร 

 

การลงมติ 

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม  

ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 

พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2562 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 ก ำหนดใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบัญชี

และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้น้ัน 

 อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯมีนโยบำยกำรคัดเลือกผู ้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู ้สอบบัญชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบ             

จำกคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ใหส้อบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได ้โดยบริษัทฯใหเ้สนอ

เง่ือนไขรวมทั้งค่ำสอบบัญชีมำยังบริษัทฯเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู ้พิจำรณำกลัน่กรองควำมเหมำะสมของ       

ผูส้อบบญัชีและคดัเลือกรำยท่ีเสนอเง่ือนไขท่ีเหมำะสมกบับริษัท  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 ซ่ึงก ำหนดใหท่ี้ประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้แต่งตั้ง   

ผู ้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี จำกกำรพิจำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแลว้ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้  พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ งนำงสำวกรองแกว้      

ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 5874 หรือนำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 3930 หรือนำย

ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5730 แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและ  

บริษัทย่อยในปี 2562 โดยก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 จ ำนวน 2,905,000 บำท ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจำกปี 2561 จ ำนวน     

100,000 บำท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 3.6 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1)  บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และผูส้อบบัญชีท่ีเสนอดังกล่ำวไม่มีควำมสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท     

บริษัทย่อย/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติ

หน้ำท่ีอยำ่งเป็นอิสระแต่อยำ่งใด 

2)  ผูส้อบบัญชีท่ีเสนอแต่งตั้งขำ้งตน้ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.ใหส้อบบัญชีบริษัทจดทะเบียนไดโ้ดยท่ี

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำก ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ซ่ึงมีจ ำนวนปีท่ีสอบบญัชีกบับริษัท 

  2.1)  นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล เป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 รวมเป็น 3 ปี 

  2.2)  นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน เป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556 รวมเป็น 3 ปี 

  2.3)  นำยณฐัวุฒิ สนัติเพ็ชร  ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษัทฯ 

3)  กรณีท่ีผู ้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญำตดังกล่ำวขำ้งต้นไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด        

จดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตอื่นของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั แทนได ้

4)  กำรเปรียบเทียบค่ำสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีปี 2562 กบัปี 2561 ดงัน้ี 

จ  ำนวนเงิน %

ค่ำสอบบญัชีของบริษทัฯ

- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 540,000        450,000     90,000     20.0

- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,410,000     1,400,000   10,000     0.7              

รวมทั้งส้ิน 1,950,000     1,850,000   100,000   5.4

ผลตำ่งเพ่ิม / (ลด)
รำยละเอียด (หน่วย : บำท) ปี 2562 ปี 2561

 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562   38 

 

5)  บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ ีจ ำกดั และบริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมนิูเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ย

ของบริษัทฯ ใชบ้ริกำรผูส้อบบญัชีจำก บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั เช่นเดียวกนั กำรเปรียบเทียบค่ำสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีปี 2562 กบัปี 2561 ดงัน้ี  

จ  ำนวนเงิน %

ค่ำสอบบญัชีของบริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ ีจ  ำกดั

- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 90,000      90,000      - -

- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 185,000    185,000    

รวมทั้งส้ิน 275,000    275,000    -           

ค่ำสอบบญัชีของบริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมูนิเคชัน่

(ประเทศไทย) จ  ำกดั

- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 240,000    240,000    - -

- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 440,000    440,000    

รวมทั้งส้ิน 680,000    680,000    -           

ผลตำ่งเพ่ิม / (ลด)
รำยละเอียด (หน่วย : บำท) ปี 2562 ปี 2561

 

6)  ในรอบปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้บริกำรผู ้สอบบัญชีเพียงอย่ำงเดียว ไม่ได้ใช้บริกำรอย่ำงอื่นจำก          

ส ำนักงำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัอยู ่และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีหรือส ำนักงำนสอบบญัชีท่ี

ผูส้อบบญัชีสงักดั 

7)  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำกกำรพิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำ

จำกคุณภำพ มำตรฐำน ควำมเช่ียวชำญ ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี อีกทั้งประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบ

บัญ ชี เมื่อได้พิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณงำนและอัตรำค่ำตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู ้สอบบัญชีจำก            

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นผู ้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.)จึงไดเ้สนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอ

อนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ตำมรำยช่ือต่อไปน้ีคนใด

คนหน่ึงเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 (1) นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบัญชีรับ

อนุญำตเลขท่ี 5874 (2)นำยศุภชัย ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3930 (3) นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 5730 โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 จ ำนวน 2,905,000 บำท หรือเพิ่มขึ้ น

รอ้ยละ 3.6 จำกปี 2561 

 

การลงมติ 

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใช้คะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนท่ีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่ำงหำกเป็นเสียงช้ีขำด   
 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562   39 

 

ขอ้มูลประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี 

 

ช่ือ – นามสกลุ  :  กรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ 

หุน้ส่วน 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 5874 

 

  

 

 

ประวตัิและประสบการณก์ารท างาน   

ระยะเวลำกำรท ำงำน : 2538 - ปัจจุบนั 

คุณสมบติั : ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

วุฒิกำรศึกษำ : ปริญญำโทดำ้นบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

ประสบกำรณ ์ : ผู ้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 20 ปี  ตรวจสอบ

ครอบคลุมธุรกิจหลำยประเภท ทั้งท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศ  มีควำม

เช่ียวชำญในธุรกิ จกำรผลิต กำรบริกำร กำรโรงแรม และ

อสังหำริมทรัพย ์นอกจำกน้ียงัมีประสบกำรณ์ดำ้นกำรตรวจสอบ

บญัชีเพื่อกำรซ้ือขำยกิจกำร และกำรเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์

ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย (นอกเหนือ  

จำกกำรใหบ้ริกำรสอบบญัชี) กบับริษัทฯ 

บริษัทยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือ 

ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว อนัอำจมีผล

ท ำใหไ้ม่สำมำรถปฎบิติัหน้ำท่ีไดอ้ยำ่งอิสระ 

: ไม่มี 

ขอ้มลูส ำหรบัติดต่อ : บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ชั้ น  33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิ เษก 

คลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2264-0777 

โทรสำร : 0 2264-0789 

อีเมล ์: Krongkaew.limkittikul@th.ey.com 

   

 

 

 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ขอ้มูลประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี 

ช่ือ – สกลุ :  นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

หุน้ส่วน 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 3930 

 

  

 

 

ประวตัิและประสบการณก์ารท างาน   

ระยะเวลำกำรท ำงำน : 2526 - ปัจจุบนั 

คุณสมบติั : ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตแห่งประเทศไทยและผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรพัย ์

วุฒิกำรศึกษำ : ปริญญำโทดำ้นกำรจดักำร สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์

แห่งจุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

วิทยำศำสตรบ์ณัฑิต สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

ประสบกำรณ ์ : มีประสบกำรณท์ ำงำนร่วมกบัส ำนักงำนฯ มำเป็นเวลำกว่ำ 30 ปี 

โดยเป็นผูค้วบคุมงำนสอบบญัชีของบริษัทขนำดใหญ่จ ำนวนมำก 

และมีประสบกำรณใ์นกำรใหบ้ริกำรครอบคลุมธุรกจิหลำกหลำย

ประเภท มีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจกำรผลิต ธุรกจิเหมืองแร่ 

ธุรกิจกอ่สรำ้ง ธุรกิจอสงัหำริมทรพัย ์และธุรกจิขนส่งมวลชน 

นอกจำกน้ี คุณศุภชยัยงัมีประสบกำรณใ์นกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ี

ปรึกษำดำ้นกำรบริหำรและท ำกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษกรณี

แก่หลำยบริษัทเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรซ้ือขำยกิจกำรหรือกำร

เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมถึงมีประสบกำรณท์ ำงำนดำ้นกำรตรวจสอบ

ระบบคอมพวิเตอรท่ี์เอินสท์ แอนด ์ยงั ประเทศสิงคโ์ปร ์

ควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย (นอกเหนือ  

จำกกำรใหบ้ริกำรสอบบญัชี) กบับริษัทฯ 

บริษัทยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือ 

ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว อนัอำจมีผล

ท ำใหไ้ม่สำมำรถปฎบิติัหน้ำท่ีไดอ้ยำ่งอิสระ 

: - ไม่มี - 

ขอ้มลูส ำหรบัติดต่อ : บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ชั้ น  33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิ เษก 

คลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2264-0777 

โทรสำร : 0 2264-0789 

อีเมล ์: supachai.phanyawattano@th.ey.com 

   



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ขอ้มูลประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี 

ช่ือ – สกลุ  :  นายณฐัวุฒิ สนัติเพ็ชร 

หุน้ส่วน 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 5730 
 

  

 

 

ประวตัิและประสบการณก์ารท างาน   

ระยะเวลำกำรท ำงำน : 2539 - ปัจจุบนั 

คุณสมบติั : ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

วุฒิกำรศึกษำ : บญัชีมหำบณัฑิตจำกมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์และบญัชีบณัฑิต

จำกมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

ประสบกำรณ ์ : มีประสบกำรณก์ำรท ำงำนร่วมกบัส ำนักงำนฯมำเป็นเวลำ

มำกกว่ำ 20 ปี ปฏบิติังำนดำ้นกำรสอบบญัชีธุรกิจต่ำง ๆ เช่น 

กำรผลิตและกำรจดัจ ำหน่ำย กำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยแ์ละกำร

ก่อสรำ้ง 

ควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย (นอกเหนือ  

จำกกำรใหบ้ริกำรสอบบญัชี) กบับริษัทฯ 

บริษัทยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือ 

ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว อนัอำจมีผล

ท ำใหไ้ม่สำมำรถปฎบิติัหน้ำท่ีไดอ้ยำ่งอิสระ 

: - ไม่มี - 

ขอ้มลูส ำหรบัติดต่อ : บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ชั้ น  33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิ เษก 

คลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2264-0777 

โทรสำร : 0 2264-0789 

อีเมล ์: natthawut.santipet@th.ey.com 
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หลกัฐานท่ีตอ้งใชใ้นการแสดงสทิธิเขา้รว่มประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอนการ

ออกเสยีงลงคะแนน และการนบัผลคะแนนเสยีง 

 

หลกัฐานที่ตอ้งใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้รว่มประชุม 

1. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขำ้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให ้ซ่ึงปรำกฏรูปถ่ำยของผูถื้อหุน้และยงั

ไม่หมดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน ใบอนุญำตขบัขี ่หรือหนังสือเดินทำง  

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีแนบมำพรอ้มหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ขำ้งตน้ และผูม้อบ

ฉนัทะไดล้งลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ค) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ขำ้งตน้ 

2. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขำ้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ 

(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทน ซ่ึงเป็นผูเ้ขำ้ประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู ้

ถือหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีแนบมำพรอ้มหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนำมในหนังสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำร

แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส ำเนำภำพถ่ำยเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี

รำยละเอียดตำม 1.1 ขำ้งตน้ และผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนำมในหนังสือมอบฉนัทะไดล้งลำยมือช่ือรบัรอง

ส ำเนำถูกตอ้ง 

(ง) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ 

3. กรณีผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ใหน้ ำควำมในขอ้ 1. และขอ้ 2. มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขำ้ประชุม ซ่ึงมิไดม้ีสญัชำติไทยหรือซ่ึง

เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้ นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ภำยใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

(ก)  หนังสือรบัรองกำรเป็นนิติบุคคลน้ันอำจจะเป็นเอกสำรท่ีออกโดยส่วนรำชกำรของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ัน

ตั้งอยู่ หรือโดยเจำ้หน้ำท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรำยละเอียดเกี่ยวกบัช่ือนิติบุคคล ผูม้ีอ ำนำจ

ลงลำยมือช่ือผูกพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ำกดัอ ำนำจในกำรลงลำยมือช่ือ ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ 

(ข)  เอกสำรท่ีมิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภำษำอังกฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพรอ้มดว้ย และให้

ผูแ้ทนนิติบุคคลน้ันรบัรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล 

 4. กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ 

   (ก) เอกสำรเช่นเดียวกบัขอ้ 3. (2) - (3) ขำ้งตน้ 

   (ข) หนังสือมอบอ ำนำจ จำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนำมในหนังสือมอบฉนัทะแทน 
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   (ค) หนังสือยนืยนัว่ำผูล้งนำมในหนังสือมอบฉนัทะไดร้บัอนุญำตประกอบกิจคสัโตเดียน 

 5. กรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรม 

   ผูจ้ดักำรมรดกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน ใหน้ ำค ำสัง่ศำลแต่งตั้งให้

เป็นผูจ้ดักำรมรดกซ่ึงลงนำมรบัรองโดยผูม้ีอ ำนำจมำแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

 6. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว ์

   บิดำ มำรดำ หรือผูป้กครองตำมกฎหมำยเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน 

ใหน้ ำส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูเ้ยำว ์หรือส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยำวม์ำแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

 7. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ 

   ผูอ้นุบำลหรือผูพ้ิทักษ์เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน ใหน้ ำค ำสัง่ศำล

แต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบำลหรือผูพ้ิทกัษ์ ซ่ึงลงนำมรบัรองโดยผูม้ีอ ำนำจมำแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

 บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งวีนสั 3-4 อาคาร       
อิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮฮลล์ 5 ชัน้ 2 เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี         

ตำมแผนท่ีท่ีไดแ้นบมำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมน้ี  

ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปน้ีในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม (แลว้แตก่รณี) 

1. กรณีมาดว้ยตนเอง 

- ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นแบบฟอร์มท่ีมีบำร์โคด้ พรอ้มแสดงเอกสำรหลักฐำนท่ีใชใ้นกำรแสดงสิทธิเขำ้ร่วม

ประชุม  

- รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตำมวำระ 

2 กรณีรบัมอบฉนัทะ 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก.แบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรำย ตำมแบบท่ีกรมพฒันำ

ธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยไ์ดก้ ำหนดไวต้ำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ืองก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ 

(ฉบบัท่ี 5)พ.ศ.2550 ซ่ึงมี 3 แบบ  

 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ำยไม่ซบัซอ้น 

 แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้ เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้  

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี  

2.1. เลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่ำน้ัน ดงัน้ี 

 - ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึงเท่ำน้ัน  

- ผูถื้อหุน้ท่ีปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝำกและดแูลหุน้จะเลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ำกทั้ง 3 แบบ (แบบก,ข,ค) 

- ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พรอ้มทั้งขดีฆ่ำลงวนัท่ีท่ีท ำหนังสือมอบฉนัทะดงักล่ำว เพื่อใหถู้กตอ้งและ

มีผลผูกพนัตำมกฎหมำย ทั้งน้ีบริษัทฯอ านวยความสะดวกจดัอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่มา

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม โดยสามารถติดตอ่ขอรบัได ้ณ จดุตรวจเอกสาร 

- ส่งหนังสือมอบฉนัทะคืนมำยงัฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท เพื่อตรวจสอบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 วนัท ำกำร ก่อนวนั 

ประชุมหรือน ำมำแสดงแก่เจำ้หน้ำท่ี ณ จุดตรวจเอกสำรก่อนเร่ิมกำรประชุมในวนัประชุม 

 2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสำร และยืน่เอกสำร ดงัน้ี 

  - ยื่นแบบฟอร์มท่ีมีบำร์โคด้ พรอ้มหนังสือมอบฉันทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่ำน้ัน ซ่ึงได้

กรอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น และลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

  - เอกสำรหลกัฐำนท่ีใชใ้นกำรแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุมตำมแต่กรณี 
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 2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยืน่เอกสำรตำมขอ้ 2.2 ท่ีผ่ำนกำรตรวจแลว้ 

 2.4 รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตำมวำระ 

ขั้นตอนการออกเสียงและการนบัผลคะแนนเสียง 

ประธำนท่ีประชุมจะแจง้วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทรำบก่อนเขำ้สู่วำระ

กำรประชุม 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ใหนั้บหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 

- กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ประธำนฯ จะสอบถำมท่ีประชุมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดคดัคำ้น หรืองดออก

เสียง โปรดยกมือขึ้ น 

•  หำกมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดยกมือคดัคำ้น หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้บนัทึกกำรลงมติคดัคำ้นหรืองดออกเสียงใน

บตัรลงคะแนนท่ีเจำ้หน้ำท่ีไดแ้จกใหก้่อนเขำ้ประชุม และประธำนฯ จะใหเ้จำ้หน้ำท่ีน ำบตัรลงคะแนนของผูถื้อ

หุน้ท่ีคดัคำ้นหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่ำผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชุมมีมติให้

อนุมติัตำมท่ีประธำนฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงมติ 

• หำกไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดยกมือคัดคำ้น หรืองดออกเสียง ถือว่ำท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ใหอ้นุมัติตำมท่ี

ประธำนฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงมติ เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดท้ ำเคร่ืองหมำยในหนังสือมอบฉันทะไว้

แลว้ว่ำประสงคจ์ะลงมติคดัคำ้นหรืองดออกเสียงประกำรใด ซ่ึงบริษัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงท่ีคดัคำ้นหรืองด

ออกเสียงดงักล่ำวน้ันในกำรลงมติในแต่ละวำระไวด้ว้ยแลว้ 

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขำ้ประชุมแทนและใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำม

ประสงคข์องผูถื้อหุน้ตำมท่ีผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ัน บริษัทจะน ำกำรออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีผูถื้อ

หุน้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะดงักล่ำวไปบนัทึกรวบรวมไวล่้วงหน้ำในขณะท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบรอ้ย

แลว้ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และ

น ำคะแนนเสียงดงักล่ำวมำรวมกบักำรออกเสียงลงคะแนนดงักล่ำวขำ้งตน้ 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 

- กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม และของผูถื้อหุน้ท่ี

มอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีบริษัทบันทึกไวล่้วงหน้ำในขณะท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขำ้ประชุมท่ีออก

เสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มำหักออกจำกจ ำนวนหุ ้นทั้งหมดของผู ้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

ลงคะแนนในแต่ละวำระ 

- ประธำนฯ จะประกำศใหท่ี้ประชุมทรำบผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระหลงัจำกกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่

ละวำระส้ินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ

เท่ำใด 

 

อยำ่งไรก็ตำม ในวำระเลือกตั้งกรรมกำร ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกรำยบนัทึกกำรลงมติ (ไม่ว่ำจะเป็นกรณี

ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ก็ตำม) ในบตัรลงคะแนนท่ีเจำ้หน้ำท่ีไดแ้จกใหก้่อนเขำ้ประชุม เพื่อออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมกำรเป็นรำยบุคคล และประธำนฯ จะใหเ้จำ้หน้ำท่ีน ำบตัรลงคะแนนของผู ้ถือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกรำยไปตรวจนับ

คะแนนเสียง และประธำนฯ จะประกำศใหท่ี้ประชุมทรำบผลกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรแต่ละท่ำน โดยจะแยก

คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละเท่ำใด 
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ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2562 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

วนัท่ี 26 เมษำยน 2562 

 

 

 

ผูถื้อหุน้ บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ำกดั 

(มหำชน) 

มำดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมำดว้ยตนเอง

(เร่ิม 9.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนผูร้บัมอบฉนัทะ(เร่ิม 9.00 น.) 

ตรวจเอกสำรมอบอ ำนำจ 

แสดงบตัรประจ ำตวั 

 แสดงหนังสือมอบฉนัทะและเอกสำรท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

 แสดงส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 

 

ลงทะเบียนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 

รบับตัรลงคะแนน 

เขำ้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชุม 

(เวลา 10.00 น.) 

ประธำนเสนอวำระกำรประชุมตำมล ำดบั 

กรณีท่ีมีผูต้อ้งกำรคดัคำ้นหรืองดออกเสียงในวำระใด ๆ 

ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส ำหรบัผูค้ดัคำ้นหรืองดออกเสียง) 

เจำ้หน้ำท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพำะผูค้ดัคำ้นหรือ

งดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธำนกล่ำวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

หมายเหต ุ: กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทุกวาระคืนตอ่เจา้หนา้ท่ีบริษทัเม่ือเสร็จสิ้ นการ

ประชุม 
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ขอ้บงัคบับรษิัทฯในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

1. การก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนและวนัประชุมผูถื้อหุน้ และก าหนดวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 15. บริษัทจะงดกำรโอนหุน้ในระหว่ำงเวลำยีสิ่บเอ็ดวนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยประกำศใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ

ล่วงหน้ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ และส ำนักงำนสำขำบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่ำสิบส่ีวันก่อนวันเร่ิมงดรับ

ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ 

ขอ้ 19. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุด

รอบปีบญัชีของบริษัทกำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอื่นนอกจำกท่ีกล่ำวแลว้ ใหเ้รียกว่ำกำรประชุมวิสำมญั 

ขอ้ 27. ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระ

กำรประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่ำเป็นเร่ือง

ท่ีเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจำรณำ รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดังกล่ำว และ

จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่ำสำมวนัก่อนวนัประชุมดว้ย  
 

 กำรส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู ้รับหรือผู ้แทนของผู ้รับโดยตรง หรือส่งโดยทำงไปรษณีย์

ลงทะเบียนก็ได ้ใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูก้ ำหนดสถำนท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตำมวรรคหน่ึง 

2. การนบัองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 21. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยีสิ่บหำ้

คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำม

ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่กฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทจ ำกดับญัญติัไว้

เป็นอยำ่งอื่น 

ขอ้ 23. ในกำรประชุมผู ้ถือหุน้ ผู ้ถือหุ ้นจะมอบฉันทะใหบุ้คคลซ่ึงบรรลุนิติภำวะแล้วเขำ้ประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนก็ได ้กำรมอบฉนัทะจะตอ้งท ำเป็นหนังสือลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และมอบแก่ประธำน

กรรมกำรหรือผูท่ี้ประธำนกรรมกำรก ำหนด ณ สถำนท่ีท่ีประชุม หนังสือมอบฉันทะใหเ้ป็นไปตำมแบบท่ี

นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดัก ำหนด 

ขอ้ 28. กำรประชุมผูถื้อหุน้เมื่อไดเ้รียกเวลำใดๆ ถำ้ไดล่้วงเวลำน้ันไปแลว้หน่ึงชัว่โมงแต่รวมจ ำนวนผูถื้อหุน้และ

จ ำนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขำ้ประชุมยงัไม่ครบองคป์ระชุม และถำ้กำรนัดกำรประชุมน้ันไดเ้รียกนัดโดยผูถื้อ

หุน้รอ้งขอ ก็ใหเ้ลิกกำรประชุม และใหก้ำรประชุมน้ันเป็นกำรระงับไป ถ้ำกำรประชุมน้ันเรียกนัดโดย

คณะกรรมกำร ก็ใหเ้รียกนัดใหม่อีกครำวหน่ึง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อน

วนัประชุม กำรนัดประชุมครั้งหลงัน้ีไม่จ ำเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

3. การด าเนินการประชุม 

ขอ้ 22. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ี

ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ีได ้ถำ้มีรองประธำน ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรอง

ประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็น

ประธำนในท่ีประชุม 

ขอ้ 29. ประธำนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหน้ำท่ีควบคุมกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษัทว่ำดว้ยกำรประชุม 

ในกำรน้ี ตอ้งด ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ี

ประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล ำดบัระเบียบวำระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำ

ประชุม 
 

 เมื่อท่ีประชุมพิจำรณำเสร็จตำมวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวน

หุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำเร่ืองอื่นนอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมอีกก็ได ้
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 ในกรณีท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองตำมล ำดบัระเบียบวำระไม่เสร็จตำมวรรคหน่ึง หรือพิจำรณำเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้

เสนอไม่เสร็จตำมวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ ำเป็นตอ้งเล่ือนกำรพิจำรณำ ใหท่ี้ประชุมก ำหนด สถำนท่ี วนั 

และเวลำท่ีจะประชุมครั้งต่อไป และใหค้ณะกรรมกำรส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถำนท่ี วนั เวลำ และระเบียบ

วำระกำรประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่ำสำมวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

4. การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

ขอ้ 24. ในกรณีท่ีไม่มีขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดั ก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น กำรออกเสียงลงมติ

เร่ืองใด ๆ ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนท่ีประชุมลงมติเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 
 

 ในกำรออกเสียงลงคะแนนไม่ว่ำโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบัใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้

ท่ีถืออยูแ่ละหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะโดยถือว่ำหน่ึงหุน้เท่ำกบัหน่ึงเสียง 
 

 กำรออกเสียงลงคะแนนตำมควำมวรรคสองในส่วนท่ีถือว่ำหน่ึงหุน้เท่ำกบัหน่ึงเสียงน้ัน มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณี

ท่ีบริษัทไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิและก ำหนดใหม้ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่ำหุน้สำมญั 
 

 กำรออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท ำโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำหำ้คนรอ้งขอ และท่ีประชุมมีมติให้

ลงคะแนนลับ ก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลับน้ันใหเ้ป็นไปตำมท่ีประธำนท่ีประชุม

ก ำหนด 

ขอ้ 25. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(2) กำรซ้ือหรือรบัโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 

(3) กำรท ำ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญำเกี่ยวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั            

กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเขำ้จัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

ขอ้ 26. กำรลงมติใด ๆ ถำ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติน้ันโดยเฉพำะของผูถื้อหุน้

หรือขอผูม้อบหรือผูร้บัมอบฉันทะ ผูน้ั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมติน้ัน ๆ ไม่ได ้เวน้แต่เป็นกำรออก

เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร 

5. การจา่ยเงินปันผลและการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารอง 

ขอ้ 45. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจเสนอผลก ำไรท่ีไดใ้นปีใดหรือท่ีสะสมไวใ้นปีก่อนออกจ่ำยเป็นเงินปันผลปีใดๆ ใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ หรือเสนอใหจ้ดัผลก ำไรเป็นประกำรอื่นก็ได ้
   

 คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั้งครำวเมื่อเห็นว่ำบริษัทมีก ำไรสมควร

พอท่ีจะท ำเช่นน้ัน และเมื่อไดจ้่ำยเงินปันผลแลว้ ใหร้ำยงำนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมครำว

ต่อไป 

ขอ้ 46. บริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละหำ้ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 

หกัดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสิบของทุนจด

ทะเบียน 

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ขอ้ 36. ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหน่ึงในสำมโดย

อตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง

ในสำม  
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 กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน

จ ำกดัน้ัน ใหจ้บัสลำกว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำก

ต ำแหน่งกรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปน้ันอำจจะเลือกเขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได ้
 

7. ก าหนดคา่ตอบแทนและเบ้ียประชุมส าหรบักรรมการ  

ขอ้ 42. ใหก้รรมกำรไดค้่ำตอบแทนตำมจ ำนวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดก้ ำหนดใหต้ำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้      

ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 

เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

เขยีนท่ี _______________________________________ 

วนัท่ี_________เดือน________________ปี____________ 

1  ขำ้พเจำ้__________________________________________________________สญัชำติ____________________ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี ____________ถนน____________________________ต ำบล/แขวง____________________________________ 

อ ำเภอ/เขต ___________________________จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์_____________________ 

2 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม _____________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_________________เสียง ดงัน้ี 

หุน้สำมญั__________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_____________________เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ_______________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_____________________เสียง 

3 ขอมอบฉนัทะให ้

(1)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำนเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

(2)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำนเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

(3)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำนเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 26 เมษำยน พ.ศ.2562 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งวีนัส 3-4 อำคำรอิมแพคเอ็กซิบิชัน่ 

ฮอลล ์5 ชั้น 2 เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน

วนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น 

กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท ำไปในกำรประชุมน้ัน ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

ลงช่ือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

(_____________________________) 

      ลงช่ือ___________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

      (______________________________) 

 

หมำยเหตุ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้ 

ทั้งน้ีสำมำรถส่งเอกสำรมอบฉนัทะกลบัมำยงับริษัทโดยจ่ำหนำ้ซองถึง 

ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

11120 

ติดอำกรแสตมป์

20 บำท 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

(แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆที่จะมอบฉนัทะทีล่ะเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 

เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

เขยีนท่ี _______________________ 

วนัท่ี_________เดือน_________________ปี____________ 

1  ขำ้พเจำ้_______________________________________สญัชำติ_________________________________________ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี _________ ________ถนน________________________ต ำบล/แขวง_____________________________________ 

อ ำเภอ/เขต ___________________จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์___________________________________ 

2 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม ___________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั__________________เสียง ดงัน้ี 

หุน้สำมญั________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั______________________เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ_____________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั______________________เสียง 

3 ขอมอบฉนัทะให ้

(1)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

(2)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

(3)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 26 เมษำยน พ.ศ.2562 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งวีนัส 3-4 อำคำรอิมแพค เอ็กซิบิชัน่ 

ฮอลล ์5 ชั้น 2 เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน

วนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น 

4. ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่

26 เมษายน 2561 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

ติดอำกรแสตมป์

20 บำท
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วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2561 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี 2561 สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 การแตง่ตั้งกรรมการทั้งชุด 

เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 การแตง่ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

(1)ช่ือกรรมกำร นำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์ ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 (2)ช่ือกรรมกำร นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

(3) ช่ือกรรมกำร รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์  ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

(4) ช่ือกรรมกำร ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์  ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2562 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2562 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

5. กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่ำกำร

ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้

6. ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้ก

ประกำรตำมท่ีเห็นสมควร

กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท ำไปในกำรประชุมน้ัน เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุใน

หนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

ลงช่ือ_________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

      (______________________________) 

ลงช่ือ________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (____________________________________) 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อหนังสือมอบฉนัทะ

แบบ ข. ตำมแนบ

ทั้งน้ีสำมำรถส่งเอกสำรมอบฉนัทะกลบัมำยงับริษัทโดยจำ่หน้ำซองถึง 

ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
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ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ในกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้ประจ ำปี 2562 ในวันท่ี 26 เมษำยน พ.ศ.2562 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งวีนัส 3-4 

อำคำรอิมแพคเอ็กซิบิชัน่ ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น 

วำระท่ี_________________เร่ือง___________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

วำระท่ี_________________เร่ือง___________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

วำระท่ี_________________เร่ือง___________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

วำระท่ี_________________เร่ือง___________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เหน็ดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

วำระท่ี_________________เร่ือง___________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำรำยกำรในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นควำมจริงทุกประกำร 

ลงช่ือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

     (____________________________________) 

ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

      (___________________________________) 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั้งให ้

คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 

เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

เขยีนท่ี_________________________________ 

วนัท่ี_____เดือน____________________ปี____________ 

1. ขำ้พเจำ้__________________________________________________สญัชำติ____________________________

ส ำนักงำนตั้งอยูบ่ำ้นเลขท่ี________________ถนน________________________ต ำบล/แขวง__________________________ 

อ ำเภอ/เขต________________________________จงัหวดั_______________________รหสัไปรษณีย_์__________________ 

ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั___________________________________________ 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม_______________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_________________เสียง ดงัน้ี 

หุน้สำมญั______________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_____________________เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ____________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_____________________เสียง 

2. ขอมอบฉนัทะให้

(1)_________________________________________อำย_ุ____________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________ 

ถนน___________________________ต ำบล/แขวง_____________________________อ ำเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์________________________หรือ 

(2)_________________________________________อำย_ุ____________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________ 

ถนน___________________________ต ำบล/แขวง_____________________________อ ำเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์________________________หรือ 

(3)_________________________________________อำย_ุ____________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________ 

ถนน___________________________ต ำบล/แขวง_____________________________อ ำเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์________________________หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 26 เมษำยน พ.ศ.2562 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งวีนัส 3-4 อำคำรอิมแพค เอ็กซิบิชัน่ 

ฮอลล ์5 ชั้น 2 เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน

วนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น 

3. ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี

  มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  มอบฉนัทะบำงส่วน คือ  

หุน้สำมญั__________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้_____________เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้_____________เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด___________________________เสียง 

4. ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่

26 เมษายน 2561 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

ติดอำกรแสตมป์

20 บำท 
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วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2561 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี 2561 สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

(1)ช่ือกรรมกำร นำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์ ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 (2)ช่ือกรรมกำร นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

(3) ช่ือกรรมกำร รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์  ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

(4) ช่ือกรรมกำร ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์  ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2562 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2562 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

5. กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่ำกำร

ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้
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6. ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนเสียงในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท ำไปในกำรประชุมน้ัน เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุใน

หนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

ลงช่ือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

     (____________________________________) 

ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (___________________________________) 

ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (___________________________________) 

ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (___________________________________) 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้ใหเ้ท่ำน้ัน

2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ

(1) หนังสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉนัทะแทน

(2) หนังสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตำมแนบ

ทั้งน้ีสำมำรถส่งเอกสำรมอบฉนัทะกลบัมำยงับริษัทโดยจำ่หน้ำซองถึง 

ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 



บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ค. 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 26 เมษำยน พ.ศ.2562 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งวีนัส 3-4 

อำคำรอิมแพคเอ็กซิบิชัน่ ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำรำยกำรในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นควำมจริงทุกประกำร 

ลงช่ือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

     (____________________________________) 

ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

     (___________________________________) 



บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ประวตักิรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผูถื้อหุน้มอบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) 

ช่ือ – นามสกุล  นำยฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ 

ต าแหน่งในบริษทั กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

กรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล  

สญัชาต ิ ไทย 

อาย ุ 57 ปี 

ที่อยู ่ 101/39 ซ.กำญจนำภิเษก 005 แขวงหลกัสอง เขตบำงแค 

กรุงเทพฯ 10160 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Audit Committee Program รุ่น 8/2005

 Role of the Compensation Committee รุ่น 6/2008

 Director Certification Program รุ่น 100/2008

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 3 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

และกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริษัท

บริษัท ยบิูส (เอเชีย) จ ำกดั (มหำชน) 

(2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกจิกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) – ไม่มี - 

(3)   ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ  

 พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 กรรมกำร 

บริษัท บนั จ ำกดั 

 พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 กรรมกำร  

บริษัท ยบีูส พรีมำเทค จ ำกดั 

ขอ้มูลอื่น ๆ 

ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกิจกำรใด ๆ ท่ีบริษัทฯเป็นคู่สญัญำ 

กำรถือหุน้บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 : ไม่มี 

มีส่วนไดเ้สียทำงตรงในวำระท่ี 6 เร่ืองพิจำรอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 เท่ำน้ัน 

ไม่มีส่วนไดเ้สียท่ีแตกต่ำงจำกกรรมกำรท่ำนอื่นในทุกวำระ 



บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ประวตักิรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผูถื้อหุน้มอบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) 

ช่ือ – นามสกุล รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ 

ต าแหน่งในบริษทั กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ 

สญัชาต ิ  ไทย 

อาย ุ  62 ปี 

ที่อยู ่  117 ซ.ร่มกลำ้ 19/1 คลองสำมประเวศ ลำดกระบงั 

กรุงเทพฯ 10520 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตรม์หำบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program รุ่น 119/2009

 Financial Statements for Director 2013

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 3 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่  จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร

บริษัท ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท บำงกอกชีทเม็ททลั จ ำกดั (มหำชน) 

(2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกจิกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ ำนวน 1 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร

บริษัท พอีีเอ เอ็มคอม อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 

 (3)   ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ  

 พ.ศ. 2554 – 2557 รองประธำนกรรมกำร บมจ.กสท โทรคมนำคม

 พ.ศ. 2552 – 2557 กรรมกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

 พ.ศ. 2559 – 2561 ประธำนกรรมกำร สหกรณอ์อมทรพัยพ์ระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั

 พ.ศ. 2524 – 2561 รองศำสตรำจำรย ์คณะวิศวกรรมศำสตร ์สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณ

ทหำรลำดกระบงั (มหำวิทยำลยั) 

ขอ้มูลอื่น ๆ 

ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกิจกำรใด ๆ ท่ีบริษัทฯเป็นคู่สญัญำ 

กำรถือหุน้บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 : ไม่มี 

มีส่วนไดเ้สียทำงตรงในวำระท่ี 6 เร่ืองพิจำรอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 เท่ำน้ัน 

ไม่มีส่วนไดเ้สียท่ีแตกต่ำงจำกกรรมกำรท่ำนอื่นในทุกวำระ 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562   60 

 

การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลด รายงานประจ  าปี 2561 

 

ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ในฐำนะนำยทะเบียน

หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันำระบบเพื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ส่งเอกสำรกำรประชุมผูถื้อหุน้และรำยงำนประจ ำปีใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์ำนรหสัคิวอำร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเรียกดูขอ้มลูไดอ้ยำ่งสะดวกและรวดเร็ว 

 ผูถื้อหุน้สำมำรถดำวน์โหลดขอ้มลูผ่ำน QR Code (ตำมท่ีปรำกฏในส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 1) ตำมขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

ส าหรบัระบบ iOS (iOS 11 ข้ึนไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ำยรูปบนมือถือส่องไป) ท่ี QR Code 

3. หน้ำจอจะมีขอ้ควำม (Notification) ขึ้ นมำดำ้นบนใหก้ดท่ีขอ้ควำมน้ัน เพื่อดูขอ้มลูประกอบกำรประชุม 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีขอ้ควำม (Notification)บนมือถือ ผูถื้อหุน้สำมำรถสแกน QR Code จำกแอปพลิเคชัน่ (Application) 

อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 

ส าหรบัระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Code Reader, Facebook หรือ Line 

ขัน้ตอนกำรสแกน QR Code ผ่ำน Line 

 เขำ้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)       เลือก QR Code   สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพื่อดูเขำ้มลูประกอบกำรประชุม 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ  าปี 

 

เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯไดจ้ดัท ำรำยงำนประจ ำปี 2561 ท่ีมีขอ้มูลตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์ในรูปแบบ QR Code และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

ทั้งน้ีหำกท่ำนผูถื้อหุน้มีควำมประสงคจ์ะขอรับรำยงำนประจ ำปี 2561 ท่ีไดจ้ดัพิมพใ์นรูปแบบรูปเล่ม โดยมีเน้ือหำ

เช่นเดียวกับ QR Code โปรดแจง้รำยละเอียดผ่ำนช่องทำงตำมท่ีระบุดำ้นล่ำงมำยงับริษัท ภำยในวนัท่ี 30 เมษำยน 2562   

เพื่อจดัส่งใหท่้ำนตำมควำมประสงคต่์อไป 

 

ขำ้พเจำ้ ช่ือ................................................................นำมสกุล......................................................................................... 

ท่ีอยู.่............................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

หมำยเลขโทรศพัท.์........................................................อีเมล.์......................................................................................... 

 มีควำมประสงคข์อรบัรำยงำนประจ ำปี 2561 ในรูปแบบรูปเล่ม(ภำษำไทย)  

 มีควำมประสงคข์อรบัรำยงำนประจ ำปี 2561 ในรูปแบบรูปเล่ม (ภำษำองักฤษ) 

 

ทา่นผูถื้อหุน้สามารถสง่รายละเอียดการขอรบัเอกสารมายงับริษทัไดท้ี่ : 

ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

Email : secretary@cssthailand.com 

 

การสง่ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2562 

ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมมำยงับริษัทไดด้งัน้ี 

1.  ผูถื้อหุน้ส่งค ำถำมพรอ้มกบัใหข้อ้มลูของผูถื้อหุน้โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

    - ช่ือ ท่ีอยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์โทรสำร และ Email (ถำ้มี) ท่ีติดต่อไดข้องผูถื้อหุน้ 

    - ค ำถำมในวำระท่ีประสงคจ์ะสอบถำมและขอ้มลูประกอบ (ถำ้มี) 

2.  ช่องทำงท่ีบริษัทฯเปิดรบัค ำถำม 

   - E-mail : secretary@cssthailand.com 

   - หรือส่งเอกสำรมำท่ี ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

3. ช่วงเวลำท่ีเปิดรบัค ำถำม 

ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมท่ีเกี่ยวกบัวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 23 มีนำคม 2562 ถึง

วนัท่ี 20 เมษำยน 2562 

mailto:secretary@cssthailand.com
mailto:secretary@cssthailand.com


 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562   62 

 

แบบฟอรม์ค ำถำม 

ส ำหรบัวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ  ำปี 2562 

ขอ้มูลของผูถื้อหุน้ 

ช่ือ............................................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู.่......................................................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์...................................................................E-mail :......................................................................................... 

วำระที่ 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ  ำปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

วำระที่ 2 รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัปี 2561 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ  ำปี 2561 สิ้ นสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561”””””” 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรและกำรจำ่ยเงินปันผล 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

วำระที่ 5 พิจำรณำแตง่ตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่แทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ  ำปี 2562 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

วำระที่ 7 พิจำรณำแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ  ำปี 2562 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอ่ืน ๆ (ถำ้มี) 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

 

  



หมายเหตุ :   บริษัทมีบริการรถตูรับ-สงผูถือหุน 

         โดยจะวิ่งวนในเสนเมืองทองธานี (ปากทางเมืองทองธานี-แจงวัฒนะ)

       ทั้งนี้ใหสังเกต LOGO CSS หนากระจกรถตู

       โดยรถตูจะเริ่มวิ่งรับ-สงตั้งแต เวลา 9.00 น.เปนตนไป

การเดินทาง

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

                               ณ หองวีนัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮฮลล 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี      

               เลขที่ 99 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี                   




